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Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

10e jaargang nr. 3                                 14 mrt -10 april 2020 

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

-  200 jaar Hulsbergse Passie 

- Mogelijkheden omtrent uitvaarten  

- Project vastenactie 2020 voor India 

- Vormsel 20 maart 2020  

- Dag van de Bezinning Beekdaelen 

- Stille Omgang 21 maart 2020 

Pasen:  Hij is verrezen van de doden, zoals Hij gezegd heeft. 
 
Binnenkort vieren we het grote feest van Pasen: feest van het leven, van de overwinning op de dood. We zien ook in de 
natuur de overwinning op de dood: na de “doodse” rust van de winter komt de natuur weer tot leven, planten en bo-
men bloeien op, alles ziet er levend en fleurig uit. Heel de natuur bewijst, zo zou je kunnen zeggen, de overwinning van 
het leven op de dood, het leven is toch sterker en steekt steeds weer de kop op. De natuur, door God geschapen, ver-
wijst in haar geheel naar de verrijzenis van Christus.  
 

Hij is verrezen van de doden, zoals Hij gezegd heeft. Jezus heeft het steeds aan zijn leerlingen gezegd, dat Hij zal moeten 
lijden en sterven, maar uiteindelijk zal verrijzen. Nu met Pasen beginnen zij te geloven, als zij het lege graf zien, en als ze 
Hem in levende lijve zien, dan geloven ze pas echt, dat Hij verrezen is. Ook wij mogen dit met Pasen geloven. Het leven 
overwint, en Hij schenkt ons het eeuwig leven. Het leven staat centraal in Jezus’ verkondiging. 
 

Twee elementen zijn heel belangrijk voor het leven: licht en water. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat deze twee 
elementen centraal staan in de viering van de Paaswake. 
 

We beginnen de viering met het vuur, het licht. In het duister van de nacht is een licht ontstoken, het Licht van Christus. 
De dood is overwonnen, het leven triomfeert, Christus is uit de doden opgestaan en weer naar het licht teruggekeerd, 
Hij is het Licht zelf. Christus is voor ons als een vuur, als een licht dat ons de weg wijst. Al in het verhaal in Exodus over 
de uittocht van de Joden uit Egypte horen we hoe God als een vuurzuil de Israëlieten ’s nachts door de woestijn leidt 
naar het beloofde land.  
 

Vervolgens wordt in de viering het water gezegend. Water is leven schenkend: zonder water gaan wij, maar ook planten 
en dieren dood. In hetzelfde verhaal uit Exodus horen we hoe het water bevrijding bracht aan de Israëlieten: bevrijding 
uit de slavernij, uit de onderdrukking, nieuwe wegen ten leven. En toen het volk dorst had, gaf God het water doordat 
Mozes met zijn stok op de rots sloeg en er water uit ontsprong. Jezus gebruikt voor zichzelf ook vaker het beeld van het 
water. Tegen de samaritaanse vrouw bij de put zegt Hij dat Hij het levende water is. Hij is het leven schenkende water 
voor haar en ook voor ons. 
 

Water is ook reinigend: dat is wat we met de doop ondergaan, dat is wat we ondergaan als we met het doopwater be-
sprenkeld worden. Wij worden gereinigd van onze zonden, van onze fouten. Als mens met zonden beladen gaan we 
door het water van de doop en komen er herboren, bevrijd van onze zonden, weer uit. Door het doopwater sterven we 
in Christus en worden we met Hem herboren, zoals de apostel Paulus zegt. De doop is symbool van de wedergeboorte, 
de verrijzenis.   
 

Vuur en water, prachtige symbolen van Pasen, symbolen van de verrijzenis. 
 

Ik wens u allen een Zalig Pasen, ook namens het kerkbestuur. 
 

Pastoor G.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  

Overleden 

Op 8 februari is op 78-jarige leeftijd in het Panhuys 
overleden Trees Akkermans-Brakelé. Trees woonde 
voorheen in de Irenestraat. De uitvaart vanuit onze 
parochiekerk heeft op 13 februari plaatsgevonden, 
waarna begrafenis op het kerkhof aan de Wis-
sengrachtweg.  

Op 20 februari is op 88-jarige leeftijd in het Panhuys 
overleden Leonie Limpens-Sluijsmans. Leonie woonde 
voorheen in de Kampstraat. De uitvaart vanuit onze 
parochiekerk heeft op 28 februari plaatsgevonden, 
waarna crematie. 

Misdienaars in spé/opleiding 

 

Misdienen : Zaterdag 15 februari  

Benthe Deswijzen en 

Yuna Oberjé hebben 

zaterdagavond de mis 

gediend. Hun ouders en 

zelfs opa’s en oma wa-

ren meegekomen naar 

de kerk.  

Deze avond hebben ze 

samen met de jongere 

zusjes deelgenomen 

aan KIWODI. Met een 

grote groep kinderen 

hebben ze een briefrol 

gemaakt. Na het lezen 

van de voorbeden heb-

ben Yuna en Benthe 

hun best gedaan om 

heel netjes de tafel klaar te maken. Beide meiden wil-

len nog vaker pastoor Dölle meehelpen tijdens een vie-

ring. Natuurlijk zijn ze van harte welkom bij de groep 

misdienaars.  

200 jaar Hulsbergse passie. 

 

Dit jaar bestaat onze kerk 200 jaar. Dit heugelijke feit 

willen we als parochie niet zo maar voorbij laten gaan. 

Vandaar dat we een groot parochiefeest / dorpsfeest 

willen houden in combinatie met onze jaarlijkse pro-

cessie. Deze vindt dit jaar plaats op 21 juni. 

Reserveer die dag, want het wordt echt anders dan 

gebruikelijk. De processie wordt zodanig ingekort, dat 

er voldoende tijd overblijft voor bijzondere feestelijk-

heden. Nadere bijzonderheden zullen nog volgen, 

maar we willen wel alvast verklappen dat het gaat om 

HULSBERGSE PASSIE en dat we tevens gebruik willen 

maken van de hoogte van de kerk. 

Meerdere verenigingen en particulieren hebben reeds 

hun medewerking toegezegd, want zij willen hun pas-

sie kenbaar maken aan elkaar en zo de ander uitnodi-

gen om te delen in die passie. 

Het kerkbestuur 

Doopsel 

Op 2 februari werden Danée en Milan Dumoulin ge-
doopt. Danée werd geboren op 29 juni 2012, Milan 
werd geboren op 15 maart 2015. Hun ouders zijn Dave 
en Tamara Dumoulin-Munnix, zij wonen aan de Birk-
veldweg. Danée doet over enkele maanden haar 1e H. 
Communie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 maart werd Finn Bootsma gedoopt. Finn werd ge-
boren op 26 september 2019 . Hij is een zoon van Malis-
sa Bootsma-Schreurs en Bart Bootsma en stoere broer 
van grote zus Jenthe. Zij wonen in Termaar (Klimmen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat de doop hen tot steun mag zijn op hun verdere le-
vensweg. 
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Project vastenactie 2020 voor India 

Ook dit jaar is de vastenactie voor een project in India. 

Het project stond al vast voordat kapelaan Amal be-

noemd werd tot pastoor in Stramproy.  

De bisschop van Sivagangai zou graag, voor een aantal 

projecten in zijn bisdom, computers en printers willen 

hebben. 

Hij zou deze graag in scholen door de kinderen laten ge-

bruiken en in de tijd dat de kinderen ze niet nodig heb-

ben door volwassen, zodat er ook de administratie van 

het bisdom op gedaan kan worden. 

Net zoals in Nederland, zou hij graag wil-

len dat de kinderen in zijn bisdom ook de 

computer leren beheersen. 

Het is voor ons onvoorstelbaar dat je nog iets zonder 

computer of iPad of tablet zou moeten doen. 

Laten wij dan in de komende vastentijd ons sterk maken 

dat over de hele wereld alle kinderen gelijke kansen krij-

gen. 

U vindt het vastenzakje bij 

deze Clemens-Klok.  

 

Het zou fijn zijn als u uw 

bijdrage al in het zakje zou willen doen zodat u het met-

een aan de collectant kunt afgeven als hij/zij bij u aan-

belt. 

Namens werkgroep Humisa, heel hartelijk dank. 

Mogelijkheden omtrent uitvaarten  

binnen de parochie v/d H. Clemens te Hulsberg  

 

MOGELIJKE VORMEN: 

 

 Uitvaart tijdens Eucharistieviering  

De meest bekende vorm voor een uitvaart is die met een 

Eucharistieviering. De Heilige Mis voor de overledene 

wordt opgedragen door een priester. Deze Mis kent een 

vaste opbouw: Openingsritus, liturgie van het Woord, li-

turgie van het Altaar waarbij de Heilige Communie aan de 

gelovigen wordt uitgedeeld en de laatste aanbeveling ten 

afscheid (‘absoute’, waarbij het lichaam van de overledene 

wordt gezegend met wijwater en wordt bewierookt)  

Bij een uitvaart met Eucharistieviering dient strikter reke-

ning te worden gehouden met de wereldwijde liturgische 

gebruiken. Dit is de reden waarom meestal gekozen wordt 

voor het parochiekoor of een andere live-opluistering van 

de Eucharistieviering.  

Bij deze uitvaart kan ervoor gekozen worden om de avond 

vóór de begrafenis een avondwake te houden. 

 

Avondwake  

(alleen in combinatie met een Eucharistieviering)  

De avond voorafgaande aan de uitvaart kan een avondwa-

ke worden gehouden. Dit is een wake voor de overledene. 

De viering wordt geleid door vrijwilligers uit de parochie. 

Deze vrijwilligers van de werkgroep Afscheids-vieringen 

bezoeken de nabestaanden en stellen met hen deze vie-

ring samen.  

Bij het samenstellen van de avondwake wordt rekening 

gehouden met persoonlijke wensen van de nabestaanden.  

 

Afscheidsviering (zonder Eucharistieviering)  

Een tweede minder bekende vorm is een Afscheidsviering 

zonder Eucharistieviering. De mogelijkheid tot een per-

soonlijke invulling en de muziekkeuze is hierbij ruimer dan 

in een Eucharistieviering. Deze viering wordt verzorgd 

door de leden van de werkgroep Afscheidsvieringen (er is 

bij deze viering geen priester aanwezig en geen communie 

uitreiking). Voor deze viering is door de werkgroep Af-

scheidsvieringen een boekje gemaakt waarvan gebruik kan 

worden gemaakt.  

Er kan ook voor gekozen worden om met eigen teksten 

deze dienst vorm te geven. Dit gebeurt dan in overleg met 

een van de leden van de werkgroep Afscheidsvieringen. 

Deze Afscheidsviering kan plaats vinden op de dag van de 

begrafenis/crematie of eventueel de avond van tevoren.  

 

Welke kosten zijn verbonden aan deze vieringen  

Voor parochianen die voldoende deelnemen aan de 

kerkbijdrage zijn deze vieringen gratis  

Eucharistieviering  

(met of zonder avondwake) € 400,-  

Afscheidsviering € 250,-  

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen 

met mevr. Jacqueline Pluijmaekers, tel.nr.: 045-4051872  

 

Het kerkbestuur 
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Stille Omgang 2020 

Op de avond van 21 maart 2020 gaan duizenden bede-

vaartgangers uit het hele land naar Amsterdam, per tou-

ringcar, per fiets of zelfs te voet, om daar de Stille Omgang 

te lopen, een nachtelijke stille tocht door het centrum van 

Amsterdam. 

Voor of na de Omgang wonen zij één van de twintig fees-

telijke eucharistievieringen bij, in één van de zeven bin-

nenstadskerken. Het motto, de intentie voor de Omgang 

van dit jaar luidt:  

“De luisterende mens is AANWEZIG bij de Ander….” 

Ontleend aan: Frans van der Lugt S.J. Liefde en luisteren. 

De jongeren pelgrims hebben in de Mozes en Aaronkerk 

hun eigen viering. 

 

De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de Ou-

de Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was geweest van 

een eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: 

het Mirakel van Amsterdam. In de middeleeuwen vierden 

de christenen dit wonder met een feestelijke mirakelpro-

cessie. Vanaf 1881 door een nachtelijke omgang in stilte, 

inspiratiebron voor alle stille tochten in Nederland. Uniek 

aan deze tocht zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk 

vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid 

van de duizenden gelovigen. De Omgangers weten zich al 

biddend en mediterend verbonden met Jezus Christus die 

zich aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor 

onderweg. 

Voor verdere informatie zie www.stille-omgang.nl; voor 

het jongerenprogramma zie www.stille-omgang.nl/

jongeren.  

Voor vieringen in de Begijnhofkapel (tijdens Mirakelweek): 

zie www.begijnhofamsterdam.nl 

Vragen kunt u stellen door het zenden van een e-mail aan: 

info@stille-omgang.nl 

 

Vertrek 19.15 uur aan het zusterklooster 

H. Mis in Amsterdam om 0.30 uur 

Terug in Hulsberg om 5.20 uur 

De deelnemersprijs bedraagt € 25,- per persoon. 

U kunt zich t/m 13 maart aanmelden bij: 

Elly Bertholet 

Kloosterlaan 8,  6336 BD Hulsberg 

Tel: 045-4051497 

 
 
 
Collecteweek ReumaNederland gaat van start 

 
In de week van 16 tot en met 21 maart is de jaarlijkse col-
lecteweek van ReumaNederland. Ook dit jaar kunt u de 
collectant aan de deur verwachten. Ondanks de onzicht-
baarheid van de ziekte, kampen meer dan 2 miljoen Ne-
derlanders met de grote impact die reuma heeft op hun 
dagelijks leven. Met meer geld kan ReumaNederland on-
derzoek naar betere behandelingen financieren en ervoor 
zorgen dat mensen met reuma mee kunnen doen in de 
maatschappij.  
 
Geen contant geld? 
Alle collectanten hebben een QR-code op hun legitimatie-
bewijs staan. Hiermee kunt u eenvoudig met uw 
smartphone een donatie aan de deur doen. Natuurlijk is 
het ook mogelijk om contant geld in de collectebus te do-
neren.  
Meer weten over de impact van reuma? 
Kijk op www.reumanederland.nl/collecte voor zes filmpjes 
die u meenemen in het leven met reuma.  
 
Collectecomité Hulsberg zoekt collectanten voor Reu-
maNederland  
Collectanten zijn daarbij onmisbaar. ReumaNederland 
zoekt nog collectanten in Aalbeek, Arensgenhout en kern 
Hulsberg.  Door te collecteren helpt u mee om de levens 
van meer dan 2 miljoen Nederlanders met reuma te ver-
beteren. Vorig jaar haalden alle collectanten samen bijna 
3 miljoen euro voor reumaonderzoek op! 
Helpt u mee? 
U kunt zich als collectant opgeven bij collecteorganisator 
Anja Crounse,  bereikbaar via 06-46425115 en/of anja-
crounse001@gmail.com. U kunt ook een mail sturen aan: 
vrijwilligers@reumanederland.nl 

Gebed 

Wij zijn door Christus gevormd tot uw volk. 

Geroepen om uw schitterend licht te brengen in de wereld. 

Help ons de aarde te beminnen en te respecteren, 

te herstellen wat we hebben beschadigd. 

Geef ons de wijsheid en de passie om onze geest,  

hart en manier van leven te vernieuwen. 

Mogen wij zo worden tot het mosterdzaadje in onze wereld, 

dat zorgt voor een ecologische bekering en dat zich verspreidt 

over alle hoeken van de aarde. 

Voor het welzijn van ons en van alle generaties die komen. 

We vragen U dit door Christus, onze Heer. Amen. 

 

Deel tekst “Catholic Earth Care” Australië 

mailto:info@stille-omgang.nl
http://www.reumanederland.nl/collecte
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Diensten en misintenties 

 

Zaterdag 14 maart: Vooravond  

3e Zondag van de Vasten Jaar A. 
19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Zielendienst Jan Hamers; Frans Roebroek. 
 

Zondag 15 maart:  

3e Zondag van de Vasten Jaar A. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Combo Koor MozaiK. 

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

jaardienst ouders Dolmans-Orbons en zoon Victor; 

jaardienst ouders Janssen-Schrouff en zonen Wiel 

en Leo en dochter Mia; zielendienst Margreet 

Crijns-Hoefsteders; ouders Mevis-Eurelings en  

ouders Jacobs-Schouteten.  
 

Woensdag 18 maart: 

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

H. Jozef, stichting Anna Beugels; overledenen  

familie Van der Broeck; Thei Meijers, ouders  

Veldman-van den Bosch, Rinus en  ouders  

Meijers-Heunen. 
 

Vrijdag 20 maart: 

19.00 uur: H. Mis met toediening van het H. Vormsel  
 m.m.v. Combo Koor Mozaïk. 

Voor onze vormelingen, dat het geloof hun tot 

steun mag zijn. 
 

Zaterdag 21 maart: Vooravond  

4e Zondag van de Vasten Jaar A. 
18.00 uur: Catechese-groepje. 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Ouders van het echtpaar Huntjens-Lemmerling; Els 

Ackermans-Mommers. 
 

Zondag 22 maart:  

4e Zondag van de Vasten Jaar A. 
11.00 uur: Hoogmis met volkszang. 

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

jaardienst Jo Kerckhoffs en broer Hub, ouders 

Kerckhoffs-Kissels en oom Jos; jaardienst ouders 

Pierre Pinkaarts en Agnes Bruls; zielendienst Leny 

Weerts-Maas (tevens vanwege verjaardag); zielen-

dienst pater Guus Koolen; jaardienst Sef Moonen 

en ouders Moonen-Soons.  
 

Woensdag 25 maart: 

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Overledenen familie Van der Broeck; Thei Meijers, 

Lei en Piet Leenders. 

 

Zaterdag 28 maart: Vooravond  

5e Zondag van de Vasten Jaar A. 
19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Voor allen die te lijden hebben onder zinloos ge-

weld en onderdrukking. 
 

Zondag 29 maart:  

5e 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; 

zielendienst Maria Custers-Schols.  
 

Woensdag 1 april: 

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Echtgenoten Jules Kengen en Tila Gielen en ou-

ders; overledenen familie Van der Broeck; Thei 

Meijers. 
 

Zaterdag 4 april: Vooravond  

Palmzondag / Opening Goede Week. 
19.00 uur: Presentatieviering communicantjes / H. Mis 

met Palmwijding. Na de H. Mis uitdelen Palmtakjes.  

Zielendienst Miets Ruijters (tevens vanwege ver-

jaardag). 
 

Zondag 5 april:  

Palmzondag / Opening Goede Week. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans Koor.  

 H. Mis met Palmwijding. Na de H. Mis uitdelen 

 Palmtakjes en koffie drinken in de kerk. 

Voor de parochie en tot intentie van de zieken.  

12.30 uur: Doopviering Maxime de Vos. 
 

Woensdag 8 april: 

19.00 uur: Boeteviering en H. Mis in het klooster. 

Overledenen familie Van der Broeck; jaardienst 

Gerda Franssen-Sormani; Thei Meijers. 
 

Donderdag 9 april: Witte Donderdag.  

Viering Laatste Avondmaal. 
10.00 uur: Communie aan de zieken door pastoor Dölle. 

19.00 uur: Plechtige Eucharistieviering m.m.v. het 

 Gregoriaans koor. 

Voor een goede deelname aan de 

Eucharistievieringen; om eerbied voor de Heer in 

Brood en Woord. 
 

Vrijdag 10 april: Goede Vrijdag; Gedachtenis van 

Jezus’ Kruisdood; Vasten- en Onthoudingsdag. 
15.00 uur: Kruiswegviering. 

19.00 uur: Goede Vrijdagdienst met volkszang. 

Lijdensverhaal, Kruisverering, Communiedienst. 



 

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. 

 
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  
26-2/11-4 Vasten 

Vr. 20 mrt 19.00 uur H. Vormsel 

Za. 21 mrt Stille Omgang 

Zo. 5 apr Palmzondag 

Do. 9 apr.     Communie aan de zieken 

Do. 9 apr Witte Donderdag 

Vr. 10 apr Goede Vrijdag 

Za. 11 apr Paaswake 

Zo. 12 apr Pasen 

Do. 16 apr Vrijwilligersavond 

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). 

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. 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/  

Vastenbrief bisschop Smeets 2020 

Kinderwoorddiensten  

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 

Woord van de redactie 

De vastentijd is een periode van be-

zinning en solidariteit met anderen. 

Je staat wat vaker stil bij mensen 

die het minder goed hebben dan jij. 

Vasten betekent even minderen 

voor een ander. Het idee is te geven 

wat je kunt missen, om het leven 

van anderen te verbeteren. Stop 

wat u kunt missen in het bijgesloten 

vastenzakje! 

Oproep voor acolieten (m/v) 

 

Het is erg fijn als uitvaarten goed verzorgd kunnen wor-

den. 

Momenteel zijn er 3 acolieten die deze taak uitvoeren.  

Het zou erg fijn zijn, als we een grotere groep zouden 

hebben, waarop we terug kunnen vallen. 

Vooral de weg naar de begraafplaats wordt voor sommi-

gen, van de huidige acolieten, te zwaar. 

Wilt u een paar uurtjes per jaar vrij maken, om onze 

overleden parochianen naar hun laatste rustplaats te 

begeleiden, dan bent u van harte welkom als acoliet. 

 

Jullie kerkbestuur 

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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‘Dag van Bezinning’ Beekdaelen 

Eerste dag van bezinning in Beekdaelen  

op palmzondag 5 april. 

 

In de hectiek van het hedendaagse moderne leven, waar zaken 

zich met de snelheid van het licht afspelen, lijkt het haast on-

mogelijk om even te gaan zitten en te ontsnappen aan de alle-

daagse spanningen en eisen. Het is niet voor niets dat steeds 

meer mensen op zoek zijn naar een vorm van onthaasten en 

bezinning.  

 

Herkent u het gevoel dat u nergens tijd voor heeft? Niet voor 

uzelf en voor anderen? Of bent u misschien op zoek naar ant-

woorden, nieuwe inzichten, steun en begrip door gebeurtenis-

sen in uw leven? Wandel dan alleen of samen met uw vrienden, 

familie en/of collega's mee tijdens de ‘Dag van Bezinning’ Beek-

daelen op Palmzondag 5 april. Een initiatief van gemeente 

Beekdaelen in samenwerking met alle gemeentelijke kerkbestu-

ren en Visit Zuid-Limburg. 

 

Onthaasten & ontdekken 

Tijdens de Dag van Bezinning Beekdaelen op Palmzondag 5 

april, nodigen we iedereen uit om een mooie ‘bezinningsroute’ 

te wandelen en om het Religieus erfgoed van gemeente Beek-

daelen te bezoeken. Een wandeling is een uitstekende manier 

om te onthaasten. In de natuur voelt men zich immers prettig 

en ontspannen. De frisse buitenlucht en de groene omgeving 

geven nieuwe energie. En bent u gestrest, dan glijdt de span-

ning zo van u af. Op het ritme van uw voetstappen kunt u uw 

gedachten ordenen en nieuwe, diepere gedachten de ruimte 

geven.  

De wandelroute brengt u verder langs Religieus Erfgoed waar-

onder de kerken in Puth, Schinnen en Sweikhuizen. Tussen 

12.30 en 17.00 uur staan de kerkdeuren op 5 april voor eenie-

der open en is  iedereen welkom. Welkom om vragen te stellen, 

een kaarsje op te steken, of om de architectuur te bewonderen 

en bijzondere verhalen/gebeurtenissen te lezen of te horen. 

Het rijke religieuze erfgoed biedt ook ruimte voor spiritualiteit. 

Tijdens deze dag kunt u op zoek naar de zin van uw leven. Een 

cadeautje voor uzelf in een wereld waarin u veel ballen hoog-

houdt en van alles ‘moet’. Natuurlijk kunt u ook per fiets of auto 

het Religieus erfgoed bezoeken. 

 

Bezinningsroute 

De bezinningsroute is een wandelroute van 14,4 km (de route 

kan ook makkelijk ingekort worden) en biedt onderweg schitte-

rende vergezichten, eeuwenoude kastelen, authentieke vak-

werkhuisjes, kerken en kapellen die nog steeds de katholieke 

cultuur ademen, weelderige hellingbossen, glooiende graslan-

den en beken die glinsterend door de dalen kabbelen. Een rou-

te die u zal inspireren en rust zal brengen. De wandelroute is 

bovendien op meerdere plekken in te korten. Onderweg is ver-

der voldoende horeca aanwezig. 

Uw start de bezinningswandelroute bij een van onderstaande 

startlocaties: 

• Dionysius kerk te Schinnen (Deken Keulenplein 1) 

• Dionysius Odiliakerk in Sweikhuizen (Kerkstraat 2) 

• Petrus Canisiuskerk in Puth (Kerkweg 72) 

Folder en informatie 

Samen met de Clemens-Klok heeft u ook een folder gekregen 

van de ‘Dag van Bezinning’. 

De wandelroute kunt u ook gratis downloaden via 

Bedevaartreizen 

Huis voor de Pelgrim 

Zoals jullie je wellicht nog wel kunnen herinneren, is vorig jaar 
een groep uit onze parochie op bedevaart naar Lourdes ge-
weest, met het Huis voor de Pelgrim. 

Dat was een onvergetelijke reis die erg aan te raden is. Niet 
alleen de tijd in Lourdes, maar ook de heen- en terugreis door 
het prachtige Franse landschap waren de moeite waard. 

Tijdens die busreis zijn we in contact gekomen met de Lourdes-
groep uit Noordwijkerhout. Een enthousiaste groep mensen, 
die er alles aan doen om van deze bedevaart iets bijzonders te 
maken. 

Zij gaan ook dit jaar weer naar Lourdes en ze zouden het fijn 
vinden als ook nu weer mensen uit onze parochie meegaan. 

Zij gaan met de dagbus en wel van 6 t/m 14 september. 

Voor meer informatie zie http://huisvoordepelgrim.nl/onze-
reizen/lourdes/busreizen#9daagse of u kunt contact opnemen 
via info@h-clemens.nl of 06-53704886 (Jeu Ritzen), ook voor 
aanmelding. 

 
 

 
Uiteraard kan 
men ook met 
het vliegtuig 
naar Lourdes 
gaan of aan een 
van de vele an-
dere bede-
vaartsreizen van het Huis voor de Pelgrim deelnemen, zie 
http://huisvoordepelgrim.nl/  

http://huisvoordepelgrim.nl/onze-reizen/lourdes/busreizen#9daagse
http://huisvoordepelgrim.nl/onze-reizen/lourdes/busreizen#9daagse
mailto:info@h-clemens.nl
http://huisvoordepelgrim.nl/
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Vrijheid 
 

In alle dingen schuilt voor mij 

Een bron van diepere liefde, 

van een voller leven. 

Maar mijn verlangens  

Zijn vaak gericht op illusies, 

gevangen in droombeelden. 

Ik vraag dat ik in vrijheid kan 

toestaan  

dat God de verschillende 

klanken van mijn hart 

Samenbrengt tot een harmonieus 

En stralend liefdeslied. 
Uit : www.gewijderuimte.org 

http://www.gewijderuimte.org
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De boom 

 

Een oude, wijze man zat in zijn tuin tegen een appelboom 

te slapen of te denken - ik weet het niet - en toen kwam 

daar een klein meisje voorbij. Het zag die man, ging naar 

hem toe en vroeg: "Opa, wat is het voornaamste bij een 

boom?" 

De oude man dacht diep na en zei: "Dat weet ik niet. Wat 

denk jij?" "Nou", zei het kleine meisje, "ik denk: de stam, 

want anders viel u om." 

De oude man lachte en zei: "Dat heb je aardig bedacht, 

maar toch heb je niet helemaal gelijk, want die boom 

staat er niet voor mij alleen." 

En terwijl hij dat zei vielen er twee appels naar beneden. 

Hij raapte ze op en gaf er een aan het meisje. Zelf pakte 

hij de andere en zei: "Smakelijk eten." 

"O ja, natuurlijk", zei toen het meisje, "de appels zijn het 

voornaamste, dat had ik vergeten." Toen begon het heel 

hard te regenen. Het meisje lachte en zei: "Nu zitten we 

midden in de regen en toch blijven we droog. O ja, na-

tuurlijk, nu weet ik het: bij een boom zijn de takken en de 

bladeren het voornaamste." 

"Nou ik weer", zei de oude man. "Wat zou er gebeuren als 

het nu eens heel lang niet zou regenen?" En met een stok 

stak hij diep in de grond, zodat je de wortels van de boom 

kon zien. "O ja," zei het meisje, "dat was ik vergeten: van 

de wortels krijgt een boom te eten en te drinken." 

"Kijk", zei de oude man, "en daarom weet ik nog steeds 

niet wat het voornaamste is van een boom; ik denk dat 

niets het voornaamste is, want het gaat om de hele 

boom. Net als bij mensen, die kunnen mekaar ook niet 

missen." 

         Te veel of genoeg 

    God,we hebben veel knuffels  
en veel spelletjes op de computer               

en eigenlijk willen we er altijd nog wel meer.  
Dat is toch leuk! 

Maar ons hart wil ook andere dingen:  
dat alle mensen genoeg eten hebben,  

dat kinderen niet keihard hoeven te werken,  
dat ze naar school kunnen gaan.  

God,U heeft ons verstand gegeven,  
om te weten: genoeg is genoeg.  

We moeten gewoon leren delen met elkaar.  
We gaan het oefenen, God, met uw hulp!  

Maak ons sterk. 
Amen. 

Vormsel 2020 

 

Op vrijdag 20 maart zal mgr. Goulmy 

naar Hulsberg komen om het vormsel 

toe te dienen. 

Mgr. Goulmy is staflid van het bisdom Roermond, vica-

ris voor missiezaken. Tevens is hij pastoor van het paro-

chiecluster in Brunssum. 

Hij zal het vormsel toedienen aan 14 jongeren, die in de 

laatste klas van de basisschool zitten en bijna klaar zijn 

om uit te waaieren naar verschillende middelbare scho-

len in onze omgeving. Dan worden zij, in plaats van de 

oudsten van de school, ineens de jongsten, brugklassers 

en dat is een hele overgang. Een ruggensteun bij deze 

overgang is geen overbodige luxe, maar het vormsel is 

natuurlijk meer dan alleen maar een ruggensteun. De 

latijnse term (confirmatio) betekent letterlijk bevesti-

ging, en dat wil het vormsel vooral zijn: een bevestiging 

van het doopsel, een bevestiging van de keuze die de 

ouders bij het begin van het leven voor hun kind heb-

ben gemaakt door het te laten dopen. Met deze beves-

tiging worden de vormelingen zelfstandige  

gelovigen, leden van onze parochie, leden van onze 

kerk.  

De vormelingen zijn: 

 

 

 

 

 

 

Vanaf november ben ik samen met Brigitte Driessen in 

touw geweest om deze jongeren bij de hand te nemen 

en op weg te zetten naar dat zelfstandig gelovig zijn. 

Telkens hebben we een kring gevormd om een lichtje, 

dat de Geest symboliseerde en we hebben geprobeerd 

iets van de weg van Jezus te proeven en in ons eigen 

leven in te passen. 

Voor mij zelf is het telkens weer een feest om deel te 

mogen uitmaken van die kring en om ook echt samen 

op weg te gaan; iets waarvoor ik de vormelingen heel 

dankbaar ben. Het is verbazingwekkend om te ervaren 

hoeveel ik, ondanks mijn leeftijd, toch altijd weer kan 

leren van hen. Dank jullie wel! 

Peter Dekkers 

Emma Backbier Bo Hompes 
Yvo Backbier Sylvain Latour 
Dion Dezaire Myrthe Leunissen 
Stan Geenen Olav Schmeets 
Trevor Ghijsen Aniek Vegers 
Rianne Giesbers Eva Vegers 
Tijn Hoenen Noa Wolter 
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Mensenrechten centraal in Academie Rolduc 

 

Vlak na de Tweede Wereldoorlog werd de ‘Universele ver-

klaring voor de rechten van de mens’ aangenomen. Wat 

zijn die mensenrechten en hoe verhouden die zich tot het 

christelijk geloof? Daarover gaat de lezing van Academie 

Rolduc, die op vrijdag 20 maart wordt gehouden. 

Mensenrechten staan volop in de belangstelling. Iedereen 

wil graag dat zijn rechten gerespecteerd worden. Natuur-

lijk vinden we ook dat de rechten van anderen niet ge-

schonden mogen worden. Desondanks is het niet gemak-

kelijk om overeenstemming te vinden over wat die rechten 

dan zijn. Hoe ver gaat de vrijheid van meningsuiting? Wat 

als verschillende rechten met elkaar conflicteren? En wel-

ke rol speelt religie hierin? Dr. Lambert Hendriks gaat tij-

dens de lezing van Academie Rolduc in op deze vragen. 

Hendriks is rector en docent ethiek en moraaltheologie 

aan Grootseminarie Rolduc. 

Academie Rolduc is een lezingenreeks van Grootseminarie 

en Theologisch Instituut Rolduc. 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. De lezing begint 

om 19.00 uur.  

Aanmelden vooraf is gewenst via: 

academie.rolduc@gmail.com 

Bekijk het volledig jaarprogramma op:  

www.bisdom-roermond.nl/academierolduc 

Wat is er goed aan de Goede Week? 

 

De week vóór Pasen wordt de Goede Week genoemd. 

Op zichzelf misschien een vreemde naam, want in die 

week wordt het lijden en sterven van Christus herdacht. 

Wat is daar goed aan? Dat komt, omdat de naam eigen-

lijk niets te maken heeft met de betekenis die wij tegen-

woordig aan het woord ‘goed’ geven. 

In de liturgische boeken wordt de Goede Week ook om-

schreven als “Heilige Week’. Goed is een woord dat vaak 

als alternatief voor ‘heilig’ wordt gebruikt. De Goede 

Week is dus vooral de Heilige Week en Goede Vrijdag de 

Heilige Vrijdag. 

 

 

 

 

 

 

 

De Goede Week heeft trouwens nog meer benamingen. 

In de eerste eeuwen werd ook wel van de Paasweek ge-

sproken, later werd ook wel de ‘Grote Week’ gebruikt. 

Daarmee word bedoeld dat voor gelovige christenen de 

Goede Week de belangrijkste week van het jaar is. 

De Duitsers gebruiken overigens een term die precies 

het tegenovergestelde van ‘goed’ uitdrukt. Zij hebben 

het over Karwoche en Karfreitag. Dit komt van het oud-

Duitse woord ‘kara’, dat ‘klacht’ of ‘treurnis’ betekent en 

die zin veel meer het lijden omschrijft. 

In zekere zin mag de Goede Week toch als een échte 

goeie week worden beschouwd, want door zijn lijden, 

sterven én zijn Verrijzenis met Pasen heeft Christus ons 

allemaal verlost en uitzicht op eeuwig leven gegeven. 

Dat is nog eens goed nieuws! 

Roermond in teken van The Passion 

The Passion komt dit jaar naar Limburg. Op Witte Donder-

dag 9 april staat de bisschopsstad Roermond in het teken 

van dit grote mediaspektakel, waarbij het lijdensverhaal 

van Christus op een moderne wijze in beeld wordt ge-

bracht. Die avond worden er tienduizenden belangstellen-

den in Roermond verwacht. Het centrale programma 

speelt zich af op het Munsterplein, maar ook op andere 

pleinen in de stad is het publiek welkom. Een ‘processie’ 

zal met het bekende witte kruis door Roermond trekken 

tot aan het hoofdpodium. 

De gezamenlijke kerken van Roermond bieden in de da-

gen rond The Passion een eigen aanvullend programma 

aan: zo zijn de kerken dagelijks open en kunnen mensen er 

terecht om een kaarsje op steken, even stil te zijn of naar 

muziek te luisteren. 

Meer over het programma volgt later op www.bisdom-

roermond.nl  of de websites van de parochies en de Pro-

testantse Kerk in Roermond. 

http://www.bisdom-roermond.nl
http://www.bisdom-roermond.nl
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         Hoevefeest 

Begin april is het weer zo ver: 

het Hoevefeest! Schrijf het 

weekend van 3-4-5 april maar 

alvast in je agenda!  

Vrijdag 3 april gaat het dak er meteen af met maar liefst drie 

te gekke acts: Gekkenhuys, Café ’t Hoekje DJ team en Nacht-

vlinders zorgen voor het feestje deze eerste avond.    

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! 

Zondag 5 april ben je welkom voor een gezellige, muzikale 

middag. De volgende muziekkorpsen zullen plaats nemen op 

het podium: Koninklijke Fanfare St. Caecilia Hulsberg, Fanfa-

re St. Clemens Arensgenhout, Drumband St. Rochus, Konin-

klijke Harmonie St. Bavo Nuth, Koninklijk Erkende Fanfare 

St. Caecilia Wijnandsrade en Fanfare Les Amis Reunis Rans-

daal. De concertmiddag start om 15:00 uur met onze eigen 

fanfare.  

Kaartverkoop Hoevefeest 

De kaartverkoop is gestart. 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 verkrijg-

baar en op=op.  

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, entree is gratis.  

“KOM “  
naar Gemeenschapshuis  

De Lange Berg Hulsberg. 
 

De volgende KOM-activiteit staat gepland op donder-
dag 19 maart.  
Tijdens deze KOM-Paas knutselen kunt u samen met 
andere vrijwilligers iets maken in het teken van Pasen. 
Voor deze activiteit vragen we de reguliere bijdrage van 
€ 3,- pp. Voor de materialen om te kunnen knutselen 
vragen we een extra bijdrage van € 3.-. Omdat we voor 
deze activiteit materialen moeten aanschaffen is aan-
melden voor deze KOM activiteit noodzakelijk. Dit kan 
via mail: gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com  of 
bel naar: 06-55508453. Zelf dient u mee te nemen een 
mesje, een potlood en een schaar. Wil je komen knutse-
len of gewoon een kop koffie drinken 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 19 maart om 
14.00 uur naar het gemeen-
schapshuis en nog beter ……. 
Vertel het verder en neem 
iemand mee. 
Graag tot ziens, maar vooral: 
KOM. 

Mededelingen en verenigingsnieuws 

  
  

Proficiat 
 

 Levi Schormans en Stijn Peerlings 

met het behalen van het RIJBEWIJS 

 bij 

  

 

www.autorijschoolmonsuwe.nl 

  

Adv. 

Thema viering 15 maart  

‘ 
 

De levens bron’ is het thema van de viering op 15 

maart. 

Als bomen, planten en 

bloemen op een mor-

gen de zon voelen, 

beginnen ze te leven. 
 

Als mensen op een morgen het hart van een mede-

mens voelen, komen ze tot leven. 

Onder je huid zit ergens een engel te wachten met 

een boodschap van goedheid en liefde voor alle men-

sen op aarde. 

Laat deze engel aan het woord , in je doen en laten. 

 

Wilt u meer horen, dan hopen we u te verwelkomen 

op zondag 15 maart om 11 uur. 

http://www.caeciliahulsberg.nl
mailto:gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com
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Colofon 
 
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  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 11 apr. – 8 mei)  

moeten kopij voor de redactie en advertenties uiter-

lijk op 24 mrt. via email  worden aangeleverd.  

Misintenties moeten uiterlijk  31 mrt. worden door-

gegeven!  

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. 

Preuverie  “In de Wiesj “ 

heet u van harte welkom voor 

ONTBIJT, LUNCH en DINER.  

Onze keuken is  

vanaf 10u geopend. 

Wij verzorgen ook uw feest, ver-

gadering, koffietafel of andere 

gelegenheid! 

www.indewiesj.nl /06-10568152 

Wissengrachtweg 6, Hulsberg 

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
http://www.indewiesj.nl

