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Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

10e jaargang nr. 4                                 11 april– 8 mei 2020 

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

Pasen in tijden van het coronavirus 
 

Nog geen week na mijn hartverwarmende installatieviering als jullie nieuwe pastoor kwam het bericht: geen publieke 
vieringen meer in de kerken op zondag tot en met 31 maart, en niet lang daarna werd deze maatregel verlengd tot en 
met 13 april, dus ook geen publieke vieringen met de Goede Week en Pasen. En de regering heeft dezer dagen bepaald 
dat er geen grote bijeenkomsten meer mogen zijn tot aan 1 juni, dus komen Hemelvaart en Pinksteren ook in het ge-
drang. Het wordt stil en rustig rondom ons, misschien te stil. 
 

De paus heeft ons priesters gevraagd wel de vieringen te houden op de dagen van de Goede Week en Pasen, maar dan 
besloten: alleen toegankelijk voor een lector, acoliet en cantor. En de vraag te proberen deze vieringen via de moderne 
media te verspreiden onder de parochianen, zodat, zoals het Romeinse decreet zegt, de overige gelovigen zich thuis in 
gebed kunnen verenigen met de viering in hun parochiekerk. Wij zullen onze best doen om de vieringen via you tube en 
onze website te verspreiden, wel niet precies op het tijdstip dat ze plaatsvinden, maar ongeveer twee uurtjes later.  
 

Hoe beleven we Pasen dit jaar, als wellicht dierbaren van ons al besmet zijn door het corona-virus, of erger nog, al daar-
aan zijn overleden? Dan komt de crisis wel heel dichtbij ons. Wat kunnen we doen, en zeker: wat kunnen we als gelovi-
gen doen? We moeten kracht putten uit ons geloof. We zingen tijdens de Paaswake: Christus, het Licht van de wereld. 
Juist nu in deze crisistijd, in deze duistere tijd, is het goed te geloven in een Licht dat weer zal stralen, een Licht dat ons 
zal bevrijden. We lezen in de Paaswake uit de Bijbel het verhaal van de bevrijding van het volk Israël uit de slavernij van 
Egypte. Deze bevrijding was er niet in één klap, en verliep ook niet bepaald zonder kleerscheuren voor het Joodse volk. 
In de woestijn werd honger en dorst geleden, en de Egyptenaren kwamen achter hen aan om hen terug te halen. En 
toch, steeds als de nood hoog was, was God nabij en redde zijn volk. Hij was overdag als een wolk bij hen, die hen be-
schermde tegen de felle zon, en ’s nachts als een vuurzuil om licht te verschaffen in de duisternis. 
 

Ook in onze nood mogen we ervan uitgaan dat God ons zal redden, niet in één klap, wellicht geleidelijk aan, in fasen, 
maar uiteindelijk zal Hij ons redden uit deze coronacrisis. We beseffen in deze tijd eens te meer dat de wereld, het le-
ven, niet maakbaar is door ons, dat we afhankelijk zijn, dat ons leven ligt in Gods handen. Al te veel heeft men, zeker bij 
ons in het westen, gedacht dat de wereld maakbaar is, dat God overbodig is, omdat we alles zelf wel kunnen regelen.  
Maar heel belangrijk is wat we overal lezen: we kunnen deze crisis samen overwinnen. Hoe dan? Door ons samen te 
houden aan de regels die de overheid ons ter bescherming oplegt, maar ook door samen zorg voor elkaar te dragen. 
Juist voor ouderen en kwetsbaren zijn dit zware tijden. We kunnen er voor hen zijn, door boodschappen te doen en me-
dicijnen te halen, maar ook door een keer te bellen, even een menselijk stemgeluid te laten horen, even de schrijnende 
eenzaamheid en stilte doorbreken. En we kunnen samen bidden, ieder thuis op zijn eigen plek, maar wel verbonden 
door een keten van gebed. 
 

Onze paus Franciscus sprak daarover, toen hij opriep tot gebed op 25 maart, het Feest van Maria Boodschap: 
“In deze benarde dagen terwijl de mensheid beeft van angst door de dreiging van de pandemie, zou ik willen voorstellen 
aan alle christenen samen hun stemmen te verheffen naar de hemel. Ik nodig alle Hoofden van de Kerken en de leiders 
van iedere Christelijke gemeenschap uit, om samen met alle christenen van verschillende confessies, de Almachtige God 
aan te roepen, om op dezelfde tijd het gebed te bidden dat Jezus, onze Heer, ons geleerd heeft, het Onze Vader.”  
Daarom nodig ik iedereen uit om dit verschillende keren per dag te doen. … We willen de pandemie die veroorzaakt is 
door het virus beantwoorden met het geheel van gebed, compassie en tederheid. Laat ons verenigd blijven. Laten we 
onze nabijheid voelbaar maken aan de personen die het meest eenzaam zijn en het het meest moeilijk hebben. Onze 
nabijheid aan de artsen, de werkers in de gezondheidszorg, verplegers en verpleegsters, vrijwilligers… Onze nabijheid 
aan de autoriteiten die strenge maatregelen moeten opleggen, voor ons eigen bestwil. Onze nabijheid aan de politie, 
de soldaten die op straat proberen steeds de orde te bewaken, om ervoor te zorgen dat de dingen die de regering 
vraagt om te doen voor het welzijn van allen ten uitvoer worden gebracht. Nabijheid aan allen.” 
 

In gebed met u verbonden, uw 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  

Overleden 

Op 12 maart is op 80-jarige 

leeftijd overleden Jeanne 

Sleijpen-Bormans. Jeanne 

woonde in Aalbeek. De uit-

vaart vanuit onze parochie-

kerk heeft op 19 maart, van-

wege de coronamaatregelen, 

in besloten kring plaatsge-

vonden waarna begrafenis op het kerkhof aan de  

Wissengrachtweg. 
 

Op 25 maart is op 85-jarige leeftijd in het Panhuys 

overleden Hub Moonen. Hub woonde vroeger in de 

Wissengracht. De uitvaart vanuit onze parochiekerk 

heeft op 2 april, vanwege de coronamaatregelen, in 

besloten kring plaatsgevonden, waarna crematie. 
 

Op 31 maart is op 84-jarige 

leeftijd overleden Mia Janssen-

Lemmens. Mia woonde in de 

St. Clemensstraat. De uitvaart 

vanuit onze parochiekerk heeft 

op 4 april, vanwege de corona-

maatregelen, in besloten kring 

plaatsgevonden waarna begra-

fenis op het kerkhof aan de Wissengrachtweg. 

Gebed voor de getroffenen van het coronavirus 
 

Almachtige God, 

Heer, wees met de mensen, 

die nu zo'n angstige tijd doormaken. 

We bidden voor artsen, verpleegkundig personeel 

en iedereen die betrokken is bij de logistieke operaties 

om het virus tegen te gaan. 

Geef hen de moed om door gaan, 

bescherm hen Heer, 

opdat zij door kunnen gaan anderen te helpen. 

En bemoedig hen 

die nu niet naar de kerk kunnen gaan, 

omdat kerken gesloten zijn. 

Help hen opdat ze niet in isolement geraken. 

Geef dat ook elders in de wereld, 

waar mensen besmet zijn met deze nieuwe ziekte 

zij zich gesteund voelen, 

zij zich in Uw hand weten. 

Laten we bidden voor vertrouwen,  

onderlinge bemoediging en solidariteit. 

Amen 

Dankwoord pastoor Dölle 
 

Beste parochianen, 

 

Het was zondag 8 maart voor 

mij een onvergetelijke dag. 

Fijn dat u met zovele was 

gekomen, zovele gewone 

gelovigen, zovele verenigin-

gen, onze koren en muziek-

gezelschappen, om mij een 

heel warm en hartelijk wel-

kom te bereiden. Van mijn 

vrienden hoorde ik: “Je komt wel in een heel fijne en ac-

tieve parochie terecht, zoveel mensen in verenigingen, 

koren en fanfares, zovele andere vrijwilligers.” 

Dank voor al de goede wensen die jullie hebben uitge-

sproken bij de receptie of die jullie op kaarten hebben 

geschreven, dank voor de vele mooie cadeaus die ik heb 

mogen ontvangen.  

Samen met jullie wil ik wat moois gaan maken van onze 

Clemensparochie, en door jullie aanwezigheid en betrok-

kenheid op mijn installatie hebben jullie al laten zien dat 

we dat ook samen kunnen gaan doen. Ik heb er alle ver-

trouwen en ook veel zin in. 

 

Jullie pastoor George Dölle 

Beste ouders van communicanten  
en alle overige betrokkenen  

 

U heeft waarschijnlijk ook de nieuwe maatregel van de 
regering vernomen, dat bijeenkomsten met meerdere 
personen tot aan 1 juni niet toegestaan zijn. Onze eerste 
Communie viering op zondag 17 mei is natuurlijk zo'n 
bijeenkomst met meerdere personen en ook het even-
tuele feest dat u voor die dag had gepland. 
Wij menen daarom als parochie er goed aan te doen de 
viering van de 1e H. Communie op zondag 17 mei 2020 
af te gelasten. Als de crisis voorbij is, zullen we in het 
nieuwe schooljaar bekijken hoe we de viering vorm zul-
len geven: een eigen viering voor deze groep, zoals 
voorbereid door de ouders of een nieuwe gemeen-
schappelijke viering met de communicanten van ko-
mend jaar. Nu willen we daarover nog geen besluit ne-
men, eerst de crisis zien te overwinnen! We zullen per-
soonlijk contact met jullie opnemen zodra wij meer dui-
delijkheid hebben. Onze oprechte excuses voor waar 
ieder van ons nu tegenaan gaat lopen. We houden el-
kaar op de hoogte.  
We wensen u veel sterkte toe in deze moeilijke tijden. 

Brigitte Driessen-Dolmans 
Faye Frijsinger  

Pastoor George Dölle 
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Misdienen met carnaval 

 

Zaterdag 22 februari was het de beurt aan Joep Lemans 

en Thimme Snel.  

Thimme vond het leuk dat iedereen verkleed was in de 

kerk en dat er leuke liedjes werden gezongen. Maar speci-

aal vond hij toch wel dat hij op de gong mocht slaan en 

mocht helpen de tafel klaar te maken. En nieuwsgierig 

was hij naar wat er in de kelk zat, hoe die wijn eruit zag. 

Joep was een beetje nerveus, maar vond het heel leuk om 

de mis te dienen. Hij kon niet alles begrijpen wat meneer 

pastoor zei. Het koor had super gezongen. Ik vind het fijn 

om Jezus zijn vriend te zijn.  

Groetjes van Thimme en Joep.  

Vieringen de  komende tijd  
en met de Goede Week en Pasen. 

 
Beste parochianen, 
 
Jullie hebben allemaal de verdere beperkende maatre-
gelen van onze regering vernomen. We hebben nog 
geen volledige lock down (afgeslotenheid), maar het 
komt er dicht bij in de buurt. Pastoor Geilen en ik heb-
ben met betrekking tot de vieringen door de week en in 
het weekend, het volgende besloten: 
 
Deze vieringen en ook de aanbidding zijn vanaf zater-
dag 28 maart strikt besloten en niet meer toegankelijk 
voor andere gelovigen, alleen de priesters en enkele 
assistenten. 
We zullen ervoor zorg dragen dat alle weekendvierin-
gen, ook de aanbidding, worden uitgezonden via you 

tube, zie onze website http://www.h-clemens.nl/
actueel-2/ . U kunt thuis met uw persoonlijk gebed 
verbonden zijn met de biddende priesters in de kerk. 
(Ze staan  
ca. 2 uur later op onze eerdere genoemde website,  
dus niet rechtstreeks).  
 
Vanaf het weekend 28/29 maart: 
Zaterdag om 19.00 uur H.Mis in Nuth. 
Zondag 11.00-11.30 aanbidding en aansluitend H.Mis in 
Hulsberg. 
 
Palmzondag 
Zaterdag 19.00 uur H.Mis in Nuth 
Zondag 11.00 uur H.Mis in Hulsberg 

Palmtakken worden gezegend, ze worden in de Maria-
kapel gelegd zodat u ze daar kunt afhalen. Ze blijven 
tot Pasen in de Mariakapel staan.  
Let op: Houdt 1,5 meter afstand van elkaar  
 
Witte Donderdag: 
19.00 uur H.Mis in Wijnandsrade 
 
Goede Vrijdag: 
15.00 uur Kruisweg in Nuth en Hulsberg 
19.00 uur Kruisverering in Hulsberg 
 
Paaswake: 
19.00 uur H.Mis in in Nuth 
 
1e Paasdag: 
11.00 uur H.Mis in Hulsberg 
 
2e Paasdag: 
11.00 uur H.Mis in Vaesrade 
 

Doordeweekse vieringen: 

Iedere dag zullen pastoor Geilen en ik in één van onze ker-
ken de H.Mis opdragen voor het zielenheil van onze vier 
parochies. Deze missen zijn vanaf maandag 30 maart niet 
meer openbaar, dus u kunt niet naar de kerk komen om 
de H.Mis bij te wonen. Ze (de door de weekse missen) 
worden niet uitgezonden via you tube of internet, maar u 
kunt u thuis aansluiten bij onze vieringen met uw per-
soonlijk gebed. Zo vormen we een keten van gebed om 
het coronavirus uit te bannen. 
 

Veel sterkte en Gods zegen voor u allen, 
 

Mededeling Ziekendienst Hulsberg 
 
In verband met de ontstane situatie m.b.t. het Corona-
virus moeten wij helaas ook onze activiteiten, voorlopig 
tot 1 juni a.s.. stopzetten. 
Zorg goed voor elkaar en pas op uzelf. 
 

Stichting Ziekendienst Hulsberg 

http://www.h-clemens.nl/actueel-2/
http://www.h-clemens.nl/actueel-2/
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Vastenactie 
 

Door de huidige maatregelen om de 

verspreiding van het coronavirus tegen 

te gaan, komen ook veel activiteiten in 

parochies in het kader van de Vasten-

actie in het gedrang. 

Het ophalen van de vastenzakjes is, op 

dit moment, dan ook niet mogelijk. 

Op advies van de organisatie van de vastenactie hebben 

we besloten om het ophalen van de zakjes voorlopig op te 

schuiven tot na 10 juni. 

Ons verzoek aan de parochianen  om de zakjes te bewaren 

en aan de collectanten om reserve zakjes voor de routes te 

bewaren, zodat we, als alles voorbij is, toch nog iets te 

kunnen betekenen voor de mensen in de 3e wereld, die 

door deze coronacrisis extra hard getroffen worden. 

We houden iedereen op de hoogte via de Clemens-Klok, 

website en eventueel facebook. 

Ondanks alle ellende die de coronacrisis met zich mee-

brengt, willen we iedereen toch een goede en vooral ge-

zonde tijd toewensen. 

Werkgroep Humisa 

De coronacrisis hakt erin 

 

Wat gaat er allemaal niet door of wordt uitgesteld: 

In onze kerk 

Alle vieringen zijn, voorlopig tot 1 juni, besloten 

H. Vormsel 

Presentatieviering communicanten 

Vastenaktie (zakjes worden later opgehaald) 

Vrijwilligersavond 

Rozenkrans in de meimaand 

1e H. Communie 

Kerkpoets vóór Pinksteren 

In onze parochie 

Donateurskaarten actie GKC 

Divorced Kienen Drumband St. Rochus 

Hoevefeest Fanfare St. Caecilia 

Heel Holland Bakt Gemeenschapshuis 

Donateurskaarten actie Drumband St. Rochus 

Koningsspelen Basisschool 

Lei Extra Solistenconcours Fanf. St. Caecilia 

Koningsdag Basisschool 

Salsa Party Gemeenschapshuis 

Soul Party Gemeenschapshuis 

Dodenherdenking bij het zusterklooster 

Jubileumconcert b.g.v. 175 jarig bestaan GKC 

200 jaar Hulsbergse passie  

Samen zorgen voor elkaar 
 
Beste parochianen, in deze crisistijd is het goed om sa-
men te werken en samen zorg voor elkaar te dragen. 
De maatregelen die nu getroffen worden om het coro-
navirus onder de knie te krijgen, zullen ongetwijfeld 
mensen in de problemen brengen. We denken daarbij 
bijvoorbeeld aan: 
 Oudere mensen die hun huis niet meer uit kun-

nen of durven om de broodnodige boodschappen 
en/of medicijnen te halen. 

 Mensen die “opgesloten zitten” in hun eigen wo-
ning, en snakken naar een teken van buitenaf, dat 
er nog iemand aan hen denkt. 

 Mensen die het financieel niet al te breed heb-
ben, en door deze crisis extra getroffen worden. 

 
Wat kunnen we voor elkaar betekenen in deze tijd? We 
kunnen sowieso bidden, voor de getroffenen en hun 
naasten, voor hun verzorgers, voor onze regering, dat zij 
de juiste beslissingen neemt en de steun kan waarma-
ken die ze belooft, dat alles weer snel achter de rug is 
en dat we ook leren van deze crisis. 
Maar Jezus zegt ook, jullie zijn mijn handen, hij kan en 
wil niets zonder ons.  
Dus van ons wordt ook iets verwacht, en wat kunnen wij 
concreet doen: 
 We kunnen mensen helpen, die o.a. om de bo-

vengenoemde hulp verlegen zitten. 
 We kunnen eens af en toe de telefoon ter hand 

nemen om aan mensen, die we al een tijdje niet 
meer gezien hebben, te vragen hoe het met hen 
gaat. Of we iets voor hen kunnen betekenen. 

 Onze werkgroep Diaconie kan mensen die het 
tijdelijk niet breed hebben, af en toe met wat le-
vensmiddelen helpen. 

 
Wij zouden “vraag en aanbod” graag bij elkaar willen 
brengen, dus: 
Als u hulp nodig heeft, of u weet iemand die wel wat 
hulp kan gebruiken, laat het even weten via, het tele-
foonnummer van de pastoor 045-4051273 
of via het mailadres van de parochie info@h-
clemens.nl . 
 
Hulp bieden kunnen we niet alleen, dus als u ons mee 
wilt helpen, laat het dan even weten, ook via het hier-
boven genoemde telefoonnummer en mailadres. 
Financiële hulp is ook welkom, het bankrekeningnum-
mer van de Diaconie is: 
Parochie v.d. H. Clemensparochie Hulsberg Diaconie is 
NL83 RABO 0137 7376 
 
Laten we er zijn voor elkaar, om door deze moeilijke tijd 
heen te komen. 

Jullie kerkbestuur 

mailto:info@h-clemens.nl
mailto:info@h-clemens.nl
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Diensten en misintenties 

 

Zaterdag 11 april: Stille zaterdag. 
19.00 uur: Plechtige Paaswake. 

Jan Schiffelers en Tineke Offermans; Jozef  

Bemelmans, Caroliene Wouters en Jos  

Bemelmans; jaardienst Ria Claessens-Halin.  
 

Zondag 12 april: Hoogfeest van Pasen;  

Verrijzenis van de Heer. 
11.00 uur: Hoogmis.  

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

Guus Huntjens en Philomena Huntjens-

Lemmerling; jaardienst ouders Dolmans-Eussen en 

zoon Felix Dolmans; ouders Janssen-Schrouff en 

zonen Wiel en Lei en dochter Mia; zielendienst Jan 

Hamers; zielendienst Tonny Muijs; zielendienst 

Nolly Vliegen-Verhagen; zielendienst pater Guus 

Koolen; ouders Rouwette-Souren, Paul Souren en 

overleden familie.  
 

Maandag 13 april: Tweede Paasdag. 
11.00 uur: Hoogmis. 

Voor een diep geloof in de verrezen Heer. 
 

Woensdag 15 april: 

19.00 uur: H. Mis. 

Overledenen familie Van der Broeck; ouders  

Frissen-Haagmans en overleden familie; overleden 

ouders Van Kempen-Claessens; Thei Meijers,  

ouders Veldman-van den Bosch (vanwege  

verjaardag). 
 

Zaterdag 18 april: Vooravond  

2e Zondag van Pasen / Beloken Pasen. 
19.00 uur: H. Mis. 

Frank en Hub Driessen; Sjef Mullers; jaardienst 

ouders Van Loo-Rooyen.  
 

Zondag 19 april:  

2e Zondag van Pasen / Beloken Pasen. 
11.00 uur: Hoogmis.  

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

zielendienst Margreet Crijns-Hoefsteders;  

zielendienst Hans Laheij; jaardienst Bert en Maria 

van der Cruijsen-Koolen en zoon Herman.  

 

Woensdag 22 april: 

19.00 uur: H. Mis. 

Overledenen familie Van der Broeck; Thei Meijers. 
 

Zaterdag 25 april: Vooravond  

3e Zondag van Pasen. 
19.00 uur: H. Mis. 

Jaardienst Anna Beugels; jaardienst Guus  

Huntjens.  
 

Zondag 26 april: 3e Zondag van Pasen. 
11.00 uur: Hoogmis.  

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

jaardienst ouders Janssen-Broers; zielendienst 

pater Guus Koolen.  
 

Woensdag 29 april: 

19.00 uur: H. Mis. 

Overledenen familie Van der Broeck; Thei Meijers, 

ouders Veldman-van den Bosch, Rinus, ouders 

Meijers-Heunen. 
 

Zaterdag 2 mei: Vooravond  

4e Zondag van Pasen. 
19.00 uur: H. Mis. 

Jaardienst Maria Crutzen-Voncken;  

ouders Gerads-Laumen.  
 

Zondag 3 mei: 4e Zondag van Pasen. 
11.00 uur: Hoogmis.  

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

jaardienst ouders Pierre Pluijmaekers en Mia 

Scheepers; zielendienst Lily Borggreve.  
 

Woensdag 6 mei: 

19.00 uur: H. Mis. 

Echtgenoten Jules Kengen en Tila Gielen en  

ouders; overledenen familie Van der Broeck;  

Thei Meijers. 

  

(Even ter herinneringen, alleen de weekendvie-

ringen  en  de vieringen in de goede week wor-

den  in verband met de coronamaatregelen  circa  

2 uur na de dienst op de website van de parochie  

geplaatst) 
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Raadhuisstraat 107 
Hulsberg 

045-4055056 
 

De beste service  
Voor reële prijzen. 

 
Diverse occasions, 
Ook op bestelling! 

www.jdautoservice.nl   

Boerderij Aan den Del 

Boerderijwinkel 
in zelfgemaakte binnen- en buiten kleibeelden, 

woondecoraties  en hebbedingetjes. 

 
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 

 

Proficiat 
Maikel Schaeks 

Silas Heiligers 

Camiel Bosten 

Onno Puls 

Allen in één keer geslaagd voor het RIJBEWIJS 

Bij

 

www.autorijschoolmonsuwe.nl 

 

De redactie van de Clemens-Klok  

wenst alle adverteerders (ook die, die nu 

niet in de Cl-Klok staan) heel veel sterkte 

in deze, vanwege het coronavirus,  

moeilijke tijden.  

Denk aan onze adverteerders!! 

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

 
Do. 9 apr Witte Donderdag 

Vr. 10 apr Goede Vrijdag 

Za. 11 apr Paaswake 

Zo. 12 apr Pasen 

Do. 21 mei Hemelvaart 

Zo. 31 mei Pinksteren 

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). 

 

Op de website van onze Parochie: 
Onder inspirerende bijdrages: 

http://www.h-clemens.nl/actueel/inspirerende-bijdrages/ 
Querido Amazonia (paus Franciscus) 

 

Woord van de redactie 
Werken thuis, kinderen geen school, 
geen Heilige Mis. 
De Clemens-Klok samenstellen zonder 
de vertrouwde redactievergadering in 
de pastorie. 
Een verwarrende roerige tijd waarin 
we elkaar wel nodig hebben. 
Geen lijfelijk contact, denk aan die 1,5 
meter afstand van elkaar! 
Maar wel boodschappen doen voor de 
buurvrouw of dat extra telefoontje 
naar die oude tante. 
Heb aandacht voor elkaar! 

Onze Lieve Vrouw Ter Nood 
Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo in Noord-Holland is 
de grootste Mariale bedevaartplaats in Nederland. De 
geschiedenis van het Heiligdom gaat terug tot het eind 
van de 14e eeuw. In de voorhof van de Genadekapel be-
vindt zich een put met heilzaam water. Tijdens de Refor-
matie werd de kapel verwoest en de put gedempt met 
puin van de kapel. In 1713, ten tijde van veepest, welde 
met kracht water op vanonder het puin. De geschiedenis 
leert, dat de dieren die dronken van dit water de veepest 
overleefden. 

Noveen OLV Ter Nood 

Al sinds de 13e eeuw komen de gelovigen uit heel ons 
land naar Onze Lieve Vrouw Ter Nood om haar voor-

spraak te vragen in al hun noden. Het be-
kendste wonder wat zij heeft verricht is de 
redding van de veepest op 8 december 1713, 
maar tot in onze tijd heeft zij de gebeden van 
haar kinderen verhoord en onder andere vele 
genezingen verricht. 

 

 Noveengebed 
 

om bescherming tegen het coronavirus 
 

O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood, 
Wij geloven in uw zorg, in uw medeleven 

en uw voorspraak bij Jezus uw Zoon. 
Daarom komen wij vol vertrouwen tot u 

en wij vragen door U aan de Heer: 
Bevrijd ons land van de Corona-epidemie, 

genees en sterk de zieken  
en zegen hen die zorg voor hen dragen. 

Geef wijsheid aan onze bestuurders  
en geef dat wij spoedig 

weer kunnen samenkomen om ons geloof te vieren. 
Bevrijd ons van onrust en angst,  
verlicht ons in pijn en verdriet. 

Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten, 
geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen, 

geef ons licht waar het donker is. 
Maria, bescherm ons en onze dierbaren, 

geef ons overgave aan de wil van de Vader 
en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon. 

Amen 
 

Imprimatur: Haarlem, 14 maart 2020 +Johannes Hendriks 

 Voor meer informatie zie https://olvternood.nl/  

Misintenties 
 

De misintenties, die u heeft opgegeven, worden tij-
dens de besloten vieringen gelezen. 
Als alle beperkende maatregelen voorbij zijn, krijgt u 
de gelegenheid, om eventueel een nieuwe datum 
door te geven, zodat de familie ook aanwezig kan zijn 
tijdens de H. Missen waarin de intenties worden gele-
zen. 

Vrijwilligersavond 

Helaas gaat deze niet door in verband met de huidige 

coronamaatregelen. Dit even ter extra info.  

http://www.h-clemens.nl/actueel/inspirerende-bijdrages/
https://olvternood.nl/
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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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Uittreksel van een brief die onze deken Jack Honings 

stuurde naar de kerkbesturen in zijn dekenaat  
 
Nu de overheid de maatregelen om het coronavirus te 

bestrijden, aanscherpt door de scholen en horeca te slui-

ten, breekt, zo merk ik, ook in de bewustwording van 

mensen een nieuwe fase aan. Dit is ongekend voor de 

meesten onder ons. Onze ouders hebben een oorlog mee-

gemaakt maar daarna is een generatie opgegroeid die een 

steeds maar groter wordende welvaart als vanzelfspre-

kend is gaan ervaren evenals de maakbaarheid van het 

leven. In deze lijn past ook de uitspraak: “God heb ik niet 

nodig in mijn leven, ik regel mij alles zelf”. Nu komt daar 

ineens een flinke barst in en mensen reageren daarop.  

De Nederlandse bisschoppen hebben ons reeds gevraagd 

om de weekendmissen voorlopig te schrappen. Echter de 

oproep van de overheid gaat vele malen verder en die 

moeten we serieus nemen. Deze brief stuur ik om twee 

redenen: vanwege onze maatschappelijke verantwoorde-

lijkheid en vanuit onze pastorale zorg voor mensen. Nee, 

eigenlijk om nog een derde reden: om u even een teken 

van leven te geven. Enig weken geleden waren we nog 

met velen bijeen rond de installatie van pastoor Dölle in 

Hulsberg. Nu zou een dergelijke bijeenkomst al niet meer 

mogelijk zijn.  

En om andersom te laten weten: geen zondagsmissen wil 

niet zeggen dat we als parochie een voorjaarsslaap moe-

ten gaan houden.  

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben we 

zoals iedereen. Daarnaast hebben we ook samen een taak 

om het goede voorbeeld te geven. In de lijn van de op-

roep van de overheid om contacten zoveel mogelijk te 

vermijden, moeten wij als kerk niet naïef zijn of bouwen 

op vermetel vertrouwen. Toen ik een kerkelijk functiona-

ris de opmerking hoorde maken: “de samenleving maakt 

zich druk, wij vertrouwen op God” draaide mij de maag 

toch een beetje. Ons geloof is niet tegen-natuurlijk maar 

bouwt voort op de natuur. Als onze overheid en artsen 

waarschuwen voor een besmettelijk virus en ons aanra-

den om sociale contacten ernstig te vermijden dan slaan 

we de plank volledig mis wanneer we die adviezen af-

zwakken met “het zal wel meevallen, we steken een kaars 

aan en dan komt het wel goed”. God werkt ook door 

mensen!  

Bekend is het verhaal van de gelovige man die in Zeeland 

woonde. Het water steeg en er kwam een taxi-bus door 

de straat: “Meneer, u moet van de burgemeester uw huis 

verlaten en meekomen, er dreigt een overstroming”.     

“Ik vertrouw op God, die zal mij helpen als het nodig is” 

antwoordde de man en weigerde mee te komen. Drie da-

gen later kwam er een reddingsbootje door de straat ge-

varen, het water stond inmiddels tot aan de bovenverdie-

ping: “Wij komen u redden, u kunt met ons meevaren!”. 

“Nee, ik heb een noveenkaars aangestoken zodat het wa-

ter over negen dagen gezakt is” riep de man een beetje 

geïrriteerd. Vijf dagen later was de noveenkaars volgelo-

pen met water en de man zat op de nok van het dak, er 

kwam een helikopter die een touwladder liet zakken maar 

de man weigerde. “Ik heb altijd op God vertrouwd en nu 

de nood het hoogst is, stel ik al mijn hoop op de Heer”. 

Een dag later verdronk de man. Dood. Helemaal dood. Bij 

Petrus aangekomen vroeg hij: “Hoe is het toch mogelijk 

dat God mij niet is komen redden? Ik snap hier niks van, ik 

heb mijn hele leven gebeden, keurig meegedaan aan de 

kerkbijdrage, altijd goed geweest voor anderen en ont-

zettend veel kaarsen aangestoken”. Petrus tuurde over de 

bovenrand van zijn leesbril en keek de man indringend 

aan: “Ik lees hier dat God de handen vol heeft gehad aan 

u, Hij heeft eerst een auto, daarna een boot en vervolgens 

een helikopter naar u toegestuurd, maar u weigerde de 

uitgestoken hand van God aan te nemen”.  

Omdat zich onder onze vrijwilligers en kerkgangers nogal 

wat senioren bevinden, hebben wij denk ik uit naasten-

liefde de plicht om hen te beschermen en om hen te hel-

pen de overheidsadviezen op te volgen. In die lijn lijkt het 

me volkomen logisch dat we stoppen met vergaderen, dat 

we het parochiebureau sluiten, stoppen met koorrepeti-

ties, bijeenkomsten in onze parochiehuizen en bijbellees-

groepjes. In de lijn van de scholen stoppen we ook met 

communie- en vormsellessen.  

 

Natuurlijk is dit heftig maar het is ook uit liefde voor God. 

De liefde voor God is de liefde tot de naaste. Dat zijn geen 

twee verschillende gescheiden zaken. God en je naaste 

beminnen zoals jezelf, zoals Jezus het voornaamste gebod 

omschrijft, is één. Gezonde eigenliefde is God danken 

voor de gave van het leven en van je lichaam en daar zui-

nig op zijn. En dus nu alle contacten vermijden. En je naas-

te beminnen zoals jezelf. En in de zorg van de overheid en 

artsen ook Gods beschermende hand willen zien!  

 

Mogen we in gebed verbonden blijven en samen de rust 

in deze situatie bewaren. Ons gezond verstand gebruiken 

en onze houvast zoeken in ons vertrouwen op de lieve 

Heer. Hij heeft zijn volk nog nooit in de steek gelaten en 

zal dat ook nu niet doen.  

Hartelijke groet en Gods Zegen!  

Deken Jack Honings 
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Samen sterk 
 

Ergens in de zee woonden heel veel rode visjes. Tussen al 

deze rode visjes zwom één klein zwart visje, dat Swimmy 

heette. Op een dag kwam er een heel grote tonijn of ka-

beljauw die alle visjes opat behalve Swimmy. Want die had 

hij niet gezien. Swimmy was zo bang geworden dat hij als 

een bezetene door de zee zwom, zo snel zijn kleine vinne-

tjes hem konden dragen. 

Maar toen hij eenmaal in de grote wijde zee was terecht-

gekomen, verdween zijn angst al snel. Vol bewondering 

keek hij om zich heen naar al die kleurrijke bloemen en 

andere levende wezens. 

En ineens ergens in een hoek, zag hij veel kleine rode vis-

jes. Het is dat hij met zijn eigen visse-ogen had gezien dat 

zijn andere broertjes en zusjes waren opgegeten. Anders 

zou hij nog gaan denken. dat zij het waren. Hij zwom snel 

naar hen toe en vroeg hun om mee te gaan naar de grote 

wijde zee, waar zo veel te zien was. 

Maar ze durfden niet, ze waren bang. Toen kreeg Swimmy 

een goed idee. Alle rode visjes moesten heel dicht tegen 

elkaar gaan zwemmen, zodat het leek alsof ze één heel 

grote rode vis waren. Swimmy. die zwart was, zou het oog 

zijn. 

Zo gezegd. zo ge-

daan. Na heel veel 

oefenen lukte het en 

zwommen ze de gro-

te wijde zee in. Alle 

vissen gingen van 

schrik voor hen opzij en met Swimmy als leidend en waak-

zaam oog zwemmen ze nu nog rond. 

Wat betekenen mijn smileys? 

 

Op je smartphone vind je tegenwoordig een heleboel smi-

leys. En er komen er steeds meer bij. Niet alleen smileys, 

maar ook veel andere plaatjes. Weet jij nog wat ze alle-

maal betekenen? Vroeger was het redelijk simpel. Er was 

een beperkt aantal emoticons, die emoties weergaven 

door een combinatie van lees- en lettertekens. De meest 

bekende is wel deze :-) 

Wikipedia vertelt dat de :-) voor het eerst werd getypt in 

1982. Een Amerikaanse computerwetenschapper ge-

bruikte hem op het interne bulletinboard van de univer-

siteit, nadat een studentengrap over een besmetting 

aan de universiteit voor onrust had gezorgd. Hij stelde 

het als symbooltje voor om aan te geven welke bood-

schappen niet helemaal serieus bedoeld zijn. Later kwa-

men er nog 

heel wat bij, 

zoals de knip-

oog ;-) en het 

droevige ge-

zichtje :-( 

In 1999 maak-

ten emoji hun 

debuut op mo-

bieltjes in Japan. Deze kleine illustraties begonnen aan 

een razendsnelle opmars. Niet alleen het aantal gezicht-

jes nam toe, maar er kwamen ook heel veel andere 

plaatjes van dagelijkse voorwerpen, dieren, vervoer, 

gebouwen etc. 

Op internet is inmiddels een heuse emojipedia te vin-

den, waar de betekenis van emoji’s wordt uitgelegd. 

Daar wordt ook bijgehouden welke er nieuw bijgeko-

men zijn. In 2019 werd bijvoorbeeld het gapende ge-

zichtje goedgekeurd en toegevoegd (yawning face) 

 

Als je de betekenis niet weet, kun je die beter even 

checken. Zo voorkom je dat je per ongeluk een verkeer-

de boodschap stuurt, zoals een gezichtje dat huilt van 

het lachen in plaats van het gezichtje dat huilt van ver-

driet. En emoji’s kunnen internationaal verschillende 

betekenissen hebben. In Japan betekent het gezichtje 

met wolkjes uit zijn neus 'trots' of 'triomf'. Maar in Ne-

derland wordt het vooral gebruikt om woede uit te 

drukken. 

De meest gebruikte emoji wereldwijd is het lachende 

gezichtje. Dat vermeldt het Unicode Consortium op zijn 

website. Deze non-profitorganisatie bepaalt sinds de 

jaren ‘80 welke grafische tekens en symbolen interna-

tionaal worden gebruikt. Het lachende gezichtje staat 

met twee verschillende varianten in de top zes. Die top 

zes wordt trouwens afgesloten met de gevouwen hand-

jes, die vaak worden gebruikt voor gebed. 

Uit: Katholiek Leven 

https://www.katholiekleven.nl/artikelen/actuele-

artikelen/wat-betekenen-mijn-smileys-artikel  

https://www.katholiekleven.nl/artikelen/actuele-artikelen/wat-betekenen-mijn-smileys-artikel
https://www.katholiekleven.nl/artikelen/actuele-artikelen/wat-betekenen-mijn-smileys-artikel
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Overwegingen van een kleuterleerkracht 
 

De belangrijkste les die hij de 4-jarigen leerde, was dat je 

door samenwerking meer bereikt, niet door in de Rupsje-

Nooitgenoeg-turbomodus te springen. 

 

‘Welk inzicht heb jíj opgedaan vanuit deze coronacrisis?’ 

Ik heb een aantal jaren op een basisschool gewerkt als 

kleuterleerkracht. Een van mijn taken was om kleine hum-

meltjes te leren dat de wereld niet om hen draaide. In 

een klas met 31 (ja écht) stuiterballen was het dan ook 

regelmatig een circus van tegenstrijdige belangen, wen-

sen en emoties. Tijdens al mijn inspanningen als meester 

was de belangrijkste les steeds: als je samenwerkt met de 

ander dan heb je meer plezier, bereik je meer, heerst er 

een fijnere sfeer in de klas én vliegt de dag zo voorbij. Doe 

je dat niet, dan kan je je schrap zetten voor een hele hob-

belige rit. 

 

Rupsje-Nooitgenoeg-turbomodus  

Door die coronacrisis besef ik weer eens dat wij volwasse-

nen ons ook vaak als een stel kleuters gedragen. We heb-

ben alleen een grotere woordenschat en we zijn wat lan-

ger, waardoor we makkelijker ons winkelwagentje kun-

nen volladen met wc-papier. Ik snap het echt wel. Die le-

ge schappen in de supermarkt zijn prima te verklaren. 

Hamsteren is een reflex. Het is een vorm van zelfbescher-

ming en zelfbehoud. Als je het in een bredere context be-

kijkt, is dat hamsteren ons helemaal niet vreemd. Ook 

zonder een crisis gedragen wij ons in het westen als hon-

gerige Rupsjes Nooitgenoeg 

(sorry voor dit kleutermeester-

cliché) die met een onnodig 

grote ecologische voetafdruk 

meer nemen dan ze eigenlijk nodig hebben. Met klimaat-

verandering, milieurampen, uitbuiting van dieren en 

kwetsbare arbeiders aan de andere kant van de wereld 

tot gevolg. Nu de vanzelfsprekendheid van ons veilige 

leventje rap lijkt af te brokkelen, schrikken we wakker en 

gaan we in Rupsje-Nooitgenoeg-turbomodus. We gaan 

een onzekere tijd tegemoet en om de nabije toekomst 

veilig door te komen denken we: Ik zorg dat  ik  nu meer 

dan genoeg te eten in huis heb, je weet het maar nooit!’ 

 

Kont fatsoenlijk afvegen  

In dat woordje ik zit nu net het probleem. Onze interne 

kleuter is als een hebberige 4-jarige in de bouwhoek, die 

alle blokken in zijn armpjes aan het verzamelen is omdat 

er een groepje klasgenoten aan komt die ook zo’n vette 

toren wil bouwen. De angst om zelf tekort te komen over-

heerst. Dus doei samenspel, fijne sfeer en doei groot 

bouwwerk waarin alle blokken samenkomen. De buurman 

die na een lange dag werken in het ziekenhuis achter het 

net vist in de supermarkt vergeten we daarbij gemakshal-

ve. Want ja, ík moet toch verdorie mijn kont fatsoenlijk 

kunnen afvegen?! Wat mij helpt in deze soms dystopisch 

aanvoelende situatie is om in te zien dat ook ík die kleuter 

in me heb. Hij is onrustig, bezorgd en kan de nabije toe-

komst niet overzien. En juist die onzekerheid over de na-

bije toekomst zorgt voor een versterking van mijn onge-

rustheid en bezorgdheid. Ik baal hiervan, want het is een 

vicieuze cirkel die lastig te doorbreken is. 

 

Gezonde volwassene die het beter weet  

Waar ik hoop uit haal, is het vermogen van de mens om in 

tijden van crisis het beste in zichzelf naar boven te halen. 

Naast die kleuter zit namelijk vaak een gezonde volwasse-

ne, die het toch net iets beter weet. Die kalmer en ratio-

neler situaties kan inschatten en beseft dat je soms op de 

korte termijn door een zure appel heen moet bijten om 

op de langere termijn daar profijt van te hebben. En die 

weet dat als je je egocentrisme even aan de kant zet en 

rekening houdt met wat de ander nodig heeft, de wereld 

daar beter van wordt en jouw eigen leven dus ook. 

 

Net als de echte helden  

Onze minister-president had natuurlijk gelijk. De échte 

helden in deze coronacrisis zijn de mensen die werken in 

de zorg, de brandweer, politie, bejaardenverzorgers, de 

onderwijzers, de wetenschappers die naarstig zoeken 

naar een vaccin en ga zo maar door. En wat doen zij wat 

wij hamsteraars vergeten? Zij werpen zich op om de an-

der tot dienst te zijn.  Dus daarom roep ik mijn onrustige 

kleuter tot de orde. Ik wil meer zijn zoals deze helden. Ik 

wil keuzes maken die de ander niet schaden én die ervoor 

zorgen dat ik zelf veilig ben. Want dé les die ik trek uit de-

ze coronacrisis is dat we meer met elkaar verbonden zijn 

dan ik eigenlijk doorhad. Mijn gedrag en keuzes hebben 

direct invloed op de ander en vice versa. Dus, kleuter, 

houd je kop. Stel je niet aan. Doe niet zo paniekerig. En 

gun je buurman nou ook die schone bips! 
 

Ramon Müller 
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Mededelingen en verenigingsnieuws 

 

Divorced Kienen 

 
 

Het 'Divorced Kienen', waarvan de organisatie in handen 

is van Drumband St. Rochus, kon helaas niet doorgaan 

tijdens Haufvasten op 21 maart jl..  

De Drumband is naarstig op zoek gegaan naar een nieu-

we datum, noteer in jullie agenda:  

zaterdag 12 december, Cafe-Zaal Op de Trepkes.  

200 jaar Hulsbergse passie. 

Beste mensen. 

Helaas, de Hulsbergse passie op 21 juni aanstaande kan 

geen doorgang vinden. Corona verandert niets aan het 

feit dat de kerk van Hulsberg 200 jaar bestaat, maar 

gooit wel roet in het eten van ons feest waar we al zo 

lang over bezig zijn. We willen wel gepassioneerd blij-

ven, maar moeten nu onze passie en compassie richten 

op gezond blijven en elkaar daarin ondersteunen. Het is 

niet goed mogelijk om de voorbereidingen van het feest 

in de beperkende maatregelen van vandaag de dag op 

een verantwoorde manier voort te zetten. 

Echter: ook al gaat het feest op 21 juni niet door, we wil-

len toch zeker het feest alleen maar uitstellen, niet af-

stellen. Dat betekent dat we toch hopen op uw mede-

werking als het feest wel door gaat. Wanneer dat is, dat 

weten we nog niet, maar zo gauw daar vanuit het kerk-

bestuur meer duidelijkheid over is, zullen we u daarover 

berichten. Hopelijk wilt u ook dan uw passie met ons en 

met elkaar delen. 

 Met vriendelijke groet, namens de organisatie, 
 

Peter Dekkers 

 

 

Jubileumconcert 6 Juni 2020 

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus zijn 
wij helaas genoodzaakt ons jubileum-concert  175 jaar GKC  
te annuleren. 
We zijn voornemens dit concert te verplaatsen naar 2021, over 
een exacte datum gaan we ons nog beraden. 
 

Bestuur, leden en dirigent  
GEMENGD KOOR ST. CAECILIA HULSBERG 

Was je nog niet in het bezit van een kaartje; geen pro-

bleem, er zijn nog enkele kaarten beschikbaar en zodra 

het weer mogelijk is, zal de verdere voorverkoop van 

start gaan. We hopen jullie dan allemaal te zien met de 

reeds gekochte entreekaarten.... uiteraard is het ook mo-

gelijk het ticket te retourneren, maar we hopen natuurlijk 

op jullie steun en denken dat jullie net als wij wel zin heb-

ben in een gezellige en ludieke 'kienavond’.  

Houd onze Facebookpagina in de gaten voor de datum 

van de verdere voorverkoop en het 'inlevermoment'.   

Alvast bedankt en graag tot 12 december! 

Stichting Bootvluchteling 

Wij hopen dat u dit bericht in goede gezondheid leest. 

Terwijl de hele wereld een zware tijd doormaakt met CO-

VID-19, maken ook wij ons grote zorgen. Meer dan 

22.000 mensen wonen op dit moment in kamp Moria 

onder grote dreiging van het coronavirus. Vier lokale be-

woners op Lesbos zijn inmiddels besmet geraakt. Wij 

houden ons hart vast voor het moment dat het virus 

kamp Moria bereikt. Onze vrees is dat dit slechts een 

kwestie is van tijd. 
 

Indammen van het virus in Moria is een onmogelijke op-

gave. Het kamp is overvol: mensen wonen bovenop el-

kaar, soms met meerdere gezinnen in één tent. Zij kun-

nen geen voorzorgsmaatregelen nemen. Anderhalve me-

ter afstand houden is hier een illusie. Er is alleen koud 

water en in sommige delen van het kamp is er slechts één 

kraan per 1.300 mensen. Onze dokters zijn nog steeds ter 

plaatse en werken keihard, maar de zorg schiet - voor 

zoveel kwetsbare mensen - ernstig tekort. Als corona hier 

uitbreekt, zijn de gevolgen dan ook catastrofaal. 
 

U kunt een gift overmaken naar IBAN-rekeningnummer: 

NL97 RBRB 0918 9326 37 t.n.v. Stichting Bootvluchteling. 

Voor meer informatie https://bootvluchteling.nl  

https://bootvluchteling.nl
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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 9 mei  - 5 juni) 

moeten kopij voor de redactie en advertenties uiter-

lijk op 21 april via email  worden aangeleverd.  

Misintenties moeten uiterlijk  28 april 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. 

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 
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