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Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

10e jaargang nr. 5                                      8 mei - 5 juni  2020 

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

Hemelvaart en Pinksteren 
 

We zitten helaas nog in de “intelligente lock down” vanwege de corona crisis. Pasen hebben we moeten vieren met vie-
ringen op de tv of via Youtube. Samen met pastoor Geilen probeer ik alle vieringen door te laten gaan, en ze zoveel mo-
gelijk live uit te zenden, zodat we toch iets hebben, iets van contact met elkaar en met God. Voorlopig is er nog geen 
mogelijkheid om missen te vieren met meerdere gelovigen erbij; de bisschoppen hebben gesteld dat de maatregel tot 
en met Pinksteren van kracht blijft. Maar toch willen we deze belangrijke feesten vieren in onze kerken, zoals we dat 
ook hebben gedaan in de Goede Week en met Pasen.  
 

Het getal 40 speelt in de Bijbel een belangrijke rol: 40 dagen zat Jezus in de woestijn (de veertigdagen tijd vóór Pasen), 
en 40 dagen na Pasen vieren we de Hemelvaart van onze Heer Jezus Christus. Gods Zoon is mens geworden en heeft 
onder ons gewoond, en is na zijn Verrijzenis nog 40 dagen bij zijn leerlingen geweest, in verheerlijkte vorm, maar moest 
uiteindelijk terugkeren naar zijn hemelse Vader. Moeilijk is het voor zijn leerlingen om afscheid van Hem te nemen, te 
moeten beseffen dat Hij er wel is, maar niet meer zichtbaar.   
"Mannen van Galilea, wat staan jullie naar de hemel te kijken?" zeggen de engelen tegen de apostelen als ze getuigen 
zijn geweest van Jezus' Hemelvaart. Ze willen Jezus graag zichtbaar en tastbaar in hun midden houden. Wie wil dat 
niet? Maria Magdalena wilde Hem vastpakken, zodat Hij zei tot haar "Houd Mij niet vast". Thomas wilde Hem aanraken 
voordat hij tot geloof kwam. Ook wij zouden graag een zichtbare en tastbare God willen hebben. En toch: “Zalig die niet 
zien en toch geloven”.  
 

Jezus heeft ons een helper beloofd en die ook gestuurd: de heilige Geest. De heilige Geest is bron van leven en oor-
sprong van de Kerk. Met Pinksteren vieren we de neerdaling van de heilige Geest over de leerlingen van Jezus, en vanaf 
dat moment gaan ze erop uit om de Blijde Boodschap te verkondigen. Dus kun je wel stellen dat Pinksteren het begin 
van de Kerk is.  
 

Door Gods Geest gesterkt kunnen ook wij hier aan het werk gaan met de verkondiging van zijn Blijde Boodschap, tot 
aan het uiteinde der aarde. Immers ook wij hebben die heilige Geest mogen ontvangen, en wel bij ons doopsel en 
Vormsel. De sacramenten van Doop en Vormsel zijn nauw verbonden, bij beide komt de neerdaling van de heilige Geest 
over de gelovigen ter sprake. We worden gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, en vervolgens 
gezalfd met het chrisma, de olie die de neerdaling van de heilige Geest aanduidt. Dezelfde olie wordt ook gebruikt bij 
de zalving bij het Vormsel. Onze opdracht is: samen de Kerk op te bouwen, ook in deze moeilijke tijden van corona. Juist 
nu mogen wij allen aan de mensen laten zien dat we vol van geest zijn, vol van die heilige Geest van God. Immers, He-
melvaart en Pinksteren betekenen: vanuit de Geest Gods aan het werk gaan hier op aarde, en niet naar de hemel blij-
ven staren. En vanuit die Geest Gods kunnen we ook ons verdriet en pijn vanwege de lock down door corona overwin-
nen. 
 

pastoor George Dölle 

- Parochiële financiën in corona tijd 

- De corona crisis zet aan tot denken  

- Dit is het geheim van barmhartigheid (Paus Franciscus) 

- Wat is de Geestelijke Communie 

- Eerste stap op weg naar Pinksteren  

- Zondagse H. Mis live via internet 
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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 18 maart is op 77-jarige leeftijd 

overleden Nic Steins. Nic woonde in 

de Kleingenhoutersteeg. De crematie-

plechtigheid heeft op 23 maart, van-

wege de coronamaatregelen, in be-

sloten kring plaatsgevonden. 

 

Op 24 maart is op 81-jarige leeftijd overleden Riet Ha-
bets-Keijdener. Riet woonde in de Julianastraat. De 
crematieplechtigheid heeft op 30 maart, vanwege de 
coronamaatregelen, in besloten kring plaatsgevonden 
 
Op 6 april is op 80-jarige leeftijd overleden Huub 
Sijstermans. Huub woonde voorheen in de Gouv. Hou-
benstraat. Zaterdag 11 april is er, vanwege de corona-
maatregelen, in besloten kring een gebedsdienst ge-
weest in onze kerk, waarna crematie. 

 
Op 7 april is op 88-jarige leeftijd over-
leden Funs Heijnen. Funs woonde in 
de Irenestraat. De crematieplechtig-
heid heeft op 15 april, vanwege de 
coronamaatregelen, in besloten kring 
plaatsgevonden. 
 

 
Op 13 april is op 83-jarige leeftijd 
overleden Mia Triepels-van den Heu-
vel. Mia woonde in een aanleunwo-
ning van het Panhuys. De crematie-
plechtigheid heeft, vanwege de co-
ronamaatregelen, in besloten kring 
plaatsgevonden. 
 
 

Op 18 april is op 86-jarige leeftijd overleden Jo Sijster-
mans. Jo woonde voorheen aan het Beatrixplein. De 
uitvaartdienst in onze kerk heeft op 23 april, vanwege 
de coronamaatregelen, in besloten kring plaatsgevon-
den. Waarna begrafenis aan de Wissengrachtweg. 
 
Op 21 april is op 88-jarige leeftijd overleden Sjeng Koo-

len. Sjeng woonde in een aanleun-
woning van het Panhuys. De uit-
vaartdienst in onze kerk heeft op 25 
april, vanwege de coronamaatrege-
len, in besloten kring plaatsgevon-
den. Waarna begrafenis aan de 
Wissengrachtweg. 

 
 

Parochiële financiën in corona tijd 

 
Het treft ons allemaal zwaar, we kunnen in deze perio-
de niet meer op bezoek gaan bij onze oudere parochia-
nen, onze dierbare familieleden in zorgcentra. We kun-
nen voorlopig ook niet meer samenkomen in de kerk 
om te bidden, om God en elkaar te ontmoeten. Bij het 
afscheid van een dierbare moeten we keuzes maken: 
wie nodigen we wel uit, wie niet. Want er mogen maar 
dertig personen in de kerk aanwezig zijn. Dus een mooi 
koor ter opluistering van de afscheidsviering is ook niet 
mogelijk. 
 
Voor de parochiële financiën heeft dit ook consequen-
ties. Normaal gesproken komen er in een weekend 
toch enkele honderden euro’s aan collectegeld binnen, 
en ook de opbrengsten van de collecte bij een doop, 
huwelijk of uitvaart dragen bij aan het positieve saldo 
op de rekening van de parochie. Dat valt nu (bijna) he-
lemaal weg. Ik hoorde gisteren op een vergadering van 
priesters van ons dekenaat dat men de terugloop in 
inkomsten becijferde op ruim duizend euro per maand, 
en in sommige parochies nog veel meer. 
 
Wat kunt u doen om onze parochie van de H. Clemens 
overeind te houden? Hopelijk doet u al mee aan de 
Kerkbijdrage, zo niet, dan wil ik u graag uitnodigen 
daaraan mee te doen.  
Maar daarnaast wil ik u ook vragen te overwegen een 
extra donatie te doen aan de parochie. U kunt bijvoor-
beeld extra geld overmaken in plaats van de wekelijkse 
collecte die u aan de kerk geeft. Zo geeft u toch aan de 
collecte, en kunt u de H.Mis via internet of de tv vol-
gen. Of een extra bijdrage in het kader van het 200-
jarig bestaan van onze Clemenskerk. Zo zorgt u ervoor 
dat onze kerk er over 200 jaar nog staat voor de gelovi-
gen van de toekomst. 
 
Mogen we op uw hulp rekenen? 
 
Rekeningnummers kerkbijdrage t.n.v. de Parochie vd 
H. Clemens: 
NL26 RABO 0124 1957 68 
NL36 INGB 0001 0364 96 
 
Rekeningnummer extra giften t.n.v. de Parochie vd H. 
Clemens: 
NL91 RABO 0124 1030 30 
 
Heel hartelijk dank alvast voor uw hulp. Zoals de slogan 
dezer dagen is: ‘Samen staan we sterk’ samen staan we 
sterk om elkaar te helpen en onze parochie overeind te 
houden. 
 

Mede namens het kerkbestuur,  
pastoor G. Dölle 
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De Coronacrisis zet aan tot nadenken 

 

Hoe kwetsbaar zijn wij als mensen? 

Hoe klein is onze aarde? 

Hoe zijn we wereldwijd afhankelijk van elkaar? 

Hoe lang kunnen we nog doorgaan met het uitmelken 

van de aarde? 

Hoe lang kunnen we nog doorgaan met het uitmelken 

van onze medemens? 

Hoe lang kunnen we nog uitgemolken worden? 

Hoe lang nog is geld belangrijker dan het geluk van 

mensen? 

Waarom moeten we alles hebben? 

Waarom moeten we overal geweest zijn? 

Waarom kunnen sommige mensen niet genoeg krijgen? 

Waarom verdienen sommige mensen met hard werken 

nog niet genoeg om in hun levensonderhoud te voor-

zien? 

Waarom steeds meer, meer, me…   ? 

Waarom niet eens tevreden zijn? 

Etc., Etc, Et…. 

Moet er niet een geheel nieuwe wereldorde ontstaan? 

 

Van er zijn voor elkaar, met respect voor onze mede-

mens en onze aarde. 

 

Ca. 2000 jaar geleden heeft Jezus ons al verteld, hoe 

we dat moesten doen. 

Laten we bidden, dat Zijn droom uitkomt. 

Hoe eerder hoe beter!!! 

 

  

Overpeinzingen van een mama 

Zul je op onze vlakte leven? 

Zul je de melk en het bloed van de Zeboe drinken? 

Zul je onder de sterren slapen? 

Zul je je lichaam wit verven met klei? 

Zul je je handen onderdompelen in de rivier en in de gra-

nen? 

Zul je honger hebben als er geen regen valt? 

Zul je een mens van het land zijn of een mens van de 

stad? 

 

Je bevindt je op de grens van werelden. 

De ene verdwijnt, de andere vernietigt zichzelf. 

Vind je weg in het midden. 

Koester de liefde, het geluk om jou te zijn, 

het genieten van het moment, 

de blijdschap om met anderen te zijn, 

de moed om te veranderen, 

het verlangen om te delen en de smaak van het lachen. 

Als je deze adviezen volgt, elke dag van je leven, 

als je overal jezelf blijft, zelfs binnen je familie, 

als je je de kunst van het luisteren hebt eigengemaakt, 

maar weigert  te oordelen. 

 

Dan zul je vrouw zijn, mijn dochter 

 

Uit het boek Mama van Helene Delforge & Quentin Gréban 
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Wat is de geestelijke communie? 

 

Door de coronacrisis vinden er al een hele tijd geen eu-

charistievieringen met kerkgangers plaats. Veel gelovigen 

volgen de vieringen op televisie of internet. Maar bij zo’n 

‘digitale mis’ kun je natuurlijk niet de communie ontvan-

gen. Dit betekent dat duizenden kerkgangers nu al we-

kenlang geen communie hebben gekregen. Als alternatief 

kent de Kerk de ‘geestelijke communie’. Maar wat is dat 

nu eigenlijk? 

 

De geestelijke communie is het verlangen van gelovigen 

om de communie te ontvangen, zonder dat dit fysiek kan. 

Het betekent eigenlijk: je zo zeer met de eucharistievie-

ring verbonden voelen, dat je de communie in gedachten 

ontvangt. Dit kan door een mis op televisie of internet zo 

intens mee te beleven, dat het net is alsof je er echt bij 

bent en toch ter communie gaat. 

Bij het ontvangen van de geestelijke communie kan een 

van de volgende teksten gebeden worden:  
 

Mijn Jezus, 

ik geloof dat U 

in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig bent. 

Ik bemin U boven alles 

en wil U in mijn hart ontvangen. 

Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; 

daarom bid ik U: 

kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. 

Ik omhels U, alsof U al gekomen bent 

en verenig mij geheel en al met U. 

Laat mij toch nooit van U gescheiden worden. 

 

Ofwel: 

Mijn Jezus, 

ik geloof dat U 

in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig bent. 

Ik bemin U en verlang naar U. 

Kom in mijn hart. 

Ik omhels U; verlaat mij nooit meer. 

 

Zie ook: 

https://www.bisdom-roermond.nl/parochiebladenservice-juli-

augustus-2020  

Dit is het geheim van barmhartigheid 

“Het is in het vergeven dat we vergeven worden.” 

 

 

 

Paus Franciscus: “Iedereen moet de noodzaak om te ver-

geven, de behoefte aan vergeving en de behoefte aan 

geduld onthouden. Dit is het geheim van barmhartigheid: 

door te vergeven wordt iemand vergeven.” Hij vroeg 

christenen om zich toe te vertrouwen aan de heilige Jo-

zef, wiens Hoogfeest op 19 maart wordt gevierd. 

 

Dit is de enige zaligspreking waar oorzaak en gevolg sa-

menvallen, aldus de paus. “Deze wederkerige aard van 

barmhartigheid is niet alleen hier te zien, maar overal 

waar we Gods genadige liefde tegenkomen, want er is 

een onafscheidelijk verband tussen aangeboden barm-

hartigheid en ontvangen barmhartigheid. In het evangelie 

van Matteüs lezen we: ‘Vergeef ons onze schulden zoals 

ook wij vergeven aan onze schuldenaren’.” 

 

Paus Franciscus: “Zowel de zaligspreking als het Onze Va-

der helpen ons beseffen dat we schulden hebben aan 

God en aan anderen. We hebben voortdurend vergeving 

nodig vanwege onze mislukkingen en zonde. Het herken-

nen van onze behoeftigheid en het zoeken en ontvangen 

van Gods genade, versterken op hun beurt ons om ande-

ren te vergeven en wijzen op het geheim van barmhartig-

heid: het is in het vergeven dat we vergeven worden.” 

 

“Barmhartigheid is niet één van de vele aspecten van het 

christelijk leven, maar is het middelpunt ervan. Laten we, 

terwijl we God danken voor zijn grote genadegave, ernaar 

streven om deze prachtige vrucht van naastenliefde met 

onze broeders en zusters te delen,” zo zei de paus. 

Uit: katholiekleven.nl 

https://www.bisdom-roermond.nl/parochiebladenservice-juli-augustus-2020
https://www.bisdom-roermond.nl/parochiebladenservice-juli-augustus-2020
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Diensten en misintenties 

 

Zaterdag 9 mei: Vooravond  

5e Zondag van Pasen. 
19.00 uur: H. Mis. 

Jaardienst Gerardine Starmans; jaardienst ouders 

Mommers-Crutsen; zielendienst Miets Ruijters 

(tevens vanwege Moederdag). 
  

Zondag 10 mei: 5e Zondag van Pasen. 
11.00 uur: Hoogmis.  

Voor de parochie en tot intentie van de zieken;  

Jan Schiffelers en Tineke Offermans; zielendienst 

Tiny Walther-Loijens (tevens vanwege  

Moederdag); zielendienst Leny Weerts-Maas 

(tevens vanwege Moederdag).  
 

Woensdag 13 mei: 

19.00 uur: H. Mis. 

Overledenen familie Van der Broeck; Thei Meijers, 

Zef van den Bosch. 
 

Zaterdag 16 mei: Vooravond  

6e Zondag van Pasen. 
19.00 uur: H. Mis. 

Voor een einde van de corona pandemie, zodat 

wij spoedig weer kunnen samenkomen om ons 

geloof te vieren.  
 

Zondag 17 mei: 6e Zondag van Pasen. 
11.00 uur: Hoogmis.  

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; om 

verlichting van angst, pijn, zorgen en verdriet.  
 

Woensdag 20 mei: 

19.00 uur: H. Mis. 

Overledenen familie Van der Broeck; Thei Meijers, 

ouders Veldman-van den Bosch, Rinus,  

ouders Meijers-Heunen. 
 

Donderdag 21 mei:  

Hoogfeest Hemelvaart van de Heer.  
11.00 uur: Hoogmis. 

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

voor de levende en overleden leden van het  

Gregoriaans Koor. 
 

Zaterdag 23 mei: Vooravond  

7e Zondag van Pasen. 
19.00 uur: H. Mis. 

Voor de zieken om sterkte en genezing.  
 

Zondag 24 mei: 7e Zondag van Pasen. 
11.00 uur: Hoogmis.  

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

jaardienst ouders Rouwette-Souren, tevens tot 

intentie van Paul Souren en overleden familie;  

2e jaardienst Niek Herveille. 
 

Woensdag 27 mei: 

19.00 uur: H. Mis. 

Overledenen familie Van der Broeck;  

Tiny Rouwet-Limpens (vanwege verjaardag);  

Thei Meijers. 

 

Zaterdag 30 mei: Vooravond  

Hoogfeest van Pinksteren. 
19.00 uur: H. Mis. 

Voor een geest van liefde die onze wil versterkt 

om ons in te zetten voor elkaar. 
 

Zondag 31 mei: Hoogfeest van Pinksteren. 
11.00 uur: Hoogmis.  

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

zielendienst Nolly Vliegen-Verhagen; jaardienst 

ouders Frissen-Haagmans; jaardienst  

Funs Eijkenboom. 
 

Maandag 1 juni: 2e Pinksterdag. 
11.00 uur: Hoogmis. 

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

voor allen die, geïnsprireerd door de H. Geest, 

de Blijde Boodschap van gerechtigheid en  

vrede uitdragen. 

 

 Woensdag 3 juni: 

19.00 uur: H. Mis. 

Echtgenoten Jules Kengen en Tila Gielen en  

ouders; overledenen familie Van der Broeck;  

Thei Meijers (vanwege verjaardag). 

(Even ter herinnering,  de weekendvieringen  

kunnen live via de internetlink op de parochie-

site bekeken worden, tevens zijn deze enkele 

uren later ook terug te zien via deze site. Zie uit-

gebreide informatie op pagina 13) 
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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 

 

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!! 

Dankbetuiging  
 

Langs deze weg willen wij iedereen  

hartelijk bedanken voor de vele bloemen,  

felicitaties, kaarten en telefoontjes,  

ter gelegenheid van ons  

50 jarig huwelijksjubileum. 
 

Fam. Debie - Scheyven 

mailto:info@boerderijaandendel.nl
http://www.boerderijaandendel.nl
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Parochiekalender  
 (alle diensten besloten, wel via website) 

Do. 21 mei Hemelvaart 

Zo. 31 mei Pinksteren 

Op de website van onze Parochie: 
Onder inspirerende bijdrages: 

http://www.h-clemens.nl/actueel/inspirerende-bijdrages/ 
Blijheid om de bevrijding (bisschop Harrie Smeets) 

Woord van de redactie 
 

Het ziet ernaar uit dat de corona-
maatregelen iets versoepeld kunnen 
worden.  
Na de meivakantie gaan de basisscho-
len weer voorzichtig open. 
We zijn er echter nog lang niet, we 
kunnen alleen de verdere kleine stapjes 
maken als we ons houden aan de af-
spraken van het RIVM. 
We gaan dit volhouden omdat we er 
zijn voor de ander! 

Samen zorgen voor elkaar  
(zie vorige Clemens-Klok) 

 
Beste parochianen, in deze crisistijd is het goed om 

samen 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.  

 

Als u hulp nodig heeft, of u weet iemand die wel wat 

hulp kan gebruiken, laat het even weten via,  

het telefoonnummer van de pastoor 045-4051273 

of via het mailadres van de parochie  

info@h-clemens.nl . 

Laten we er zijn voor elkaar, om door deze moeilijke 

tijd heen te komen. 

Jullie kerkbestuur 

Eerste stap op weg naar Pinksteren 

In de dagen rond Pasen loop ik door mijn dorp, langs de 

agrarische school. Daar zit een vrouw in de zon. Zij roept 

mij omdat ze een verhaal wil vertellen. Die ochtend ziet 

ze bij haar huis twee mensen zwaaien naar een oude 

vrouw in het zorgcentrum. Ze mogen elkaar niet fysiek 

ontmoeten, maar ze kunnen wel zwaaien. En daarvoor 

zijn ze diezelfde ochtend in alle vroegte vanuit Goes ver-

trokken om zoveel kilometer verder te zwaaien naar hun 

moeder. Als een verjaardagsgeschenk. Zwaaien naar je 

moeder, daarvoor helemaal uit Goes komen, dat is pure 

liefde. Als deze chaos en dit lijden iets zeggen tegen ons, 

dan is het wel dit: het is de ergste crisis sinds de oorlog, 

maar het biedt ook een kans om te groeien in liefde en 

overgave. 

 

Zwijgen en luisteren 

Dat zie ik deze dagen rond Pasen ook in mijn contacten 

met Robert van Aken, pastoor van de Odaparochie, pries-

ter in Sint Oedenrode en omgeving. De lokale krant had 

aan vijf pagina’s rouwadvertenties niet genoeg om het 

verdriet en de pijn van het sterven te laten voelen. Het is 

midden in de hel van Brabant waar de dood onbarmhartig 

heeft toegeslagen. Daar is geen antwoord mogelijk, op 

het eerste gezicht. Zo veel lijden, zo weinig gelegenheid 

tot persoonlijk afscheid, zo kaal de uitvaart en de begrafe-

nis. Vaak niet meer dan een handjevol mensen met de 

priester en de uitvaartleider. Daar passen zwijgen en luis-

teren naar de jammerklachten van de nabestaanden. En 

toch is er Pasen. Maar ook de zondag na Pasen, de zondag 

van barmhartigheid. Robert van Aken heeft geluisterd en 

gezwegen, maar hij ziet ook de lijdende Christus die 

nieuw leven ontvangt, door alle dood heen. 

 

Troosten in barmhartigheid en liefde 

Is dat dan het antwoord dat troost? De pastoor van Sint 

Oedenrode wijst op allen die om de rouwenden gaan 

staan en meelijden. Zo wordt Christus in die betrokken-

heid en liefde zichtbaar. Deze crisis is een kans om te 

groeien in liefde en overgave, in meelijden. Als we dat 

doen, troosten we elkaar. In die barmhartigheid en liefde 

zijn we meer dan ooit beeld van God die niet de dood wil 

en niemand alleen wil laten. Zo is er na Pasen misschien 

een eerste stap mogelijk op weg naar Pinksteren. 

      Leo Fijen 

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


 

10 

 

 

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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Bidden in tijden van beproeving 

 

Abten en abdissen, kluizenaars en spirituele leiders, ka-

tholieken en protestanten, zij gaan ons voor in gebed en 

geven woorden om het uit te houden in de pijn en het 

lijden van deze tijd. 

Met bijdragen van Anselm Grün, Hannah van Quakebeke, 

Jos Moons, Manu van Hecke, Paul van Geest, Benoît Stan-

daert, Katharina Michiels, Thomas Quartier, Erik Galle, 

Jan Hendriks, Wim Beekman, Antoine Bodar, Wim Hout-

man, Paul Verbeek en Marijke Brouwer. 

Zo schrijft Anselm Grün: 

‘Ik kan het mij ook nauwelijks voorstellen dat we de Goe-

de Week en Pasen slechts met de monniken vieren. We 

zullen de diensten delen met de buitenwereld via inter-

net. Toch is het belangrijk om te blijven geloven in Pasen, 

als het feest van de hoop. Want Pasen is de hoop dat 

duister weer licht kan worden, dat mislukking weer een 

nieuw begin mag zijn en dat verstarring om kan draaien 

in levendigheid. Overdag laten we de kerkdeuren open 

om daarmee allen die willen bidden een plek voor gebed 

te geven. Eucharistie en alle momenten van gebed delen 

we met de wereld middels internet. Zo zijn we verbonden 

met alle mensen, zo staan we op afstand en komen toch 

heel nabij aan mensen. We bidden ook voor allen die lij-

den, aan corona maar ook aan andere ziektes. En ik wens 

hun de engel van de hoop toe, deze engel als een goede 

begeleider op een moeilijke weg voor velen.’ 

Bidden in tijden van beproeving: Prijs: €9,95 

Te bestellen via onze parochie: 

Telefoon:  045-4051273 (pastoor) 

Mail: info@h-clemens.nl 

 

Lichtpuntje in coronacrisis:  

honderden extra oren voor de Luisterlijn  

Het is al weken extra druk bij de Luisterlijn. Nederlanders 

nemen massaal contact op voor emotionele steun of voor 

een praatje. Gelukkig is er ook een andere kant: de afgelopen 

maand boden ruim 800 nieuwe vrijwilligers hulp aan om die 

extra oproepen te beantwoorden. Met een verkort oplei-

dingstraject, én een extra telefoonlijn ‘de Coronapraatlijn’, is 

de Luisterlijn er nu voor nog meer mensen die om een praatje 

verlegen zitten.   

In deze tijd waarin sociaal contact beperkt is, is de behoefte 

aan contact of een luisterend oor groot. Door nieuwe vrijwil-

ligers versneld (online) op te leiden hoopt de Luisterlijn nog 

meer oproepen te kunnen beantwoorden. Deze vrijwilligers 

gaan de tijdelijke ‘Coronapraatlijn’ bemensen, een extra tele-

foonlijn die speciaal is geopend voor als je even een praatje 

wilt maken, je verhaal kwijt wilt, wilt kletsen of omdat je be-

zorgd bent. De extra lijn is te bereiken via het reguliere Luister-

lijn-nummer 0900-0767.  

 

Dubbel zoveel gesprekken 

Waar vrijwilligers van de Luisterlijn normaal gesproken zo’n 

700 tot 800 gesprekken per dag voeren, is dat aantal bijna ver-

dubbeld tot zo’n 1200 gesprekken per dag. Meer dan de helft 

van de gesprekken gaat over corona en de bezorgdheid daar-

over. En een deel van de mensen die over corona bellen willen 

gewoon even iemand spreken, hun bezorgdheid uitspreken en 

iemand die luistert zonder oordeel.   

 

Overspoeld met mensen die willen helpen 

De afgelopen maand werd de Luisterlijn overspoeld met aan-

meldingen van mensen die zich (tijdelijk) willen inzetten. Een 

groot deel hiervan zijn mensen die in deze drukke tijd willen 

helpen nu ze zelf minder of helemaal niet kunnen werken. 

“Het is echt hartverwarmend om te zien hoeveel mensen wil-

len helpen door er even te zijn voor een ander”, zegt Helen 

Maier, manager locaties en projecten. “Onze uitdaging was 

hoe deze nieuwe mensen snel, eenvoudig en met zo weinig 

mogelijk kosten in te zetten. Samen met onze telefoonprovider 

Cloud Contact kwamen we met de oplossing: een telefonie-

platform, waarop elke nieuwe vrijwilliger vanuit huis kan inlog-

gen. Hierdoor kunnen we meer mensen te woord staan die 

even hun hart willen luchten over de huidige situatie.” 

De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor een anoniem 

gesprek. Bel naar 0900-0767 of chat of mail via 

www.deluisterlijn.nl.  

mailto:info@h-clemens.nl
http://www.deluisterlijn.nl
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 Oorlogsmonument Hulsberg 

 

Ondanks dat de Dodenherdenking vanwege de  

coronamaatregelen dit jaar geen doorgang kon  

vinden, hebben Albert Limpens en Hub Hamers,  

zoals ieder jaar, er toch voor gezorgd dat het  

monument er mooi bij staat.  

Dank daar voor. 
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De puppie 
 

Een boer had enkele jonge hondjes die hij nog moest 

verkopen. Hij schilderde een advertentie op een bord 

met: ''4 puppies te koop'' en zette dit aan het begin van 

zijn erf aan de kant. Net toen hij de laatste spijker in het 

bord sloeg werd hij aan zijn overal getrokken. Hij keek 

naar beneden in de ogen van een kleine jongen. Me-

neer" zei de jongen, "Ik wil een van uw puppies kopen". 

"Wel", zei de boer, terwijl hij met zijn hand achter in zijn 

nek wreef, "deze puppies hebben hele goede ouders en 

kosten aardig wat geld". 

De jongen liet voor een moment zijn hoofd hangen. 

Toen reikte hij diep in zijn broekzak en haalde een hand-

vol kleingeld voor de dag en liet het aan de boer zien."Ik 

heb 39 cent. Is dat genoeg om te kijken?" "Zeker", zei de 

boer en hij floot een deuntje. "Dolly", riep hij. Uit het 

hondenhok en over het erf rende Dolly naar de boer toe 

gevolgd door 4 kleine bolletjes wol. De kleine jongen 

drukte zijn gezicht tegen het hek. Zijn ogen straalde van 

verrukking. Terwijl de honden naar het hek toe kwamen 

rennen, zag de jongen nog iets bewegen in het honden-

hok. Langzaam verscheen er nog een bolletje wol, maar 

deze was zichbaar kleiner dan de andere hondjes. Op 

zijn achterpootjes gleed het bolletje het hok uit en op 

een wat onhandige wijze begon het hondje vooruit naar 

het hek te hobbelen terwijl het zijn best deed de andere 

hondjes bij te houden. "Ik wil die hebben", zei het kleine 

jongetje, terwijl hij naar het waggelende hond wees. 

De boer knielde naast het jongetje neer en zei "zoon, je 

wil dat hondje echt niet. Het is nooit in staat om te ren-

nen of te spelen zoals de andere hondjes kunnen." Toen 

deed de jongen een stap naar achteren, reikte naar be-

neden en begon een broekspijp op te rollen. 

Terwijl hij dit deed werd een stalen beugel zichtbaar aan 

beide zijden van het beentje van de jongen die vastge-

maakt zaten aan zijn speciaal gemaakte schoentje. De 

boer aankijkend zei hij: weet u meneer, ik kan zelf ook 

niet zo goed rennen en hij heeft iemand nodig die hem 

begrijpt". 

Met tranen in zijn ogen reikte de boer naar beneden en 

pakte de kleine puppie op. Hij hield het heel voorzichtig 

vast toen hij de puppie aan de kleine jongen gaf. 

"Hoeveel kost het?" vroeg de kleine jongen. "Niets, het 

is gratis",zei de boer. "Er is geen prijs voor liefde. De we-

reld is vol van mensen die iemand nodig hebben die ze 

begrijpt. 

H. Mis live volgen via internet 

 

Zondag 3 mei heeft de 1e live-uitzending van de H. Mis 

in Hulsberg plaatsgevonden. 

Het is de bedoeling dat dit iedere zondag gaat gebeuren, 

zolang de coronamaatregelen van kracht zijn. 

Hoe kunt u zich digitaal aansluiten bij deze viering? 

Door op een link te klikken, die u op 3 manieren kunt 

ontvangen (ca. 10 minuten vóór de dienst): 

• Via de website van onze parochie onder   

 “Actueel”,  http://www.h-clemens.nl/actueel-2/   

• Via de Facebook-pagina van onze parochie 

• Als u uw mailadres doorgeeft via  

 info@h-clemens.nl  , dan krijgt u kort van  

 te voren de link per mail doorgestuurd. 

 

U kunt alvast proberen of het lukt, door op de link van 

zondag 3 mei te klikken: 

https://www.youtube.com/channel/

UCt1Ew72MP2Dy8x1oUB8om1Q/live  . 

U krijgt dan een plaatje te zien met de 4 kerken van ons 

parochiecluster. 

Mocht het niet lukken, neem dan contact op via het 

mailadres van onze parochie info@h-clemens.nl . 

Een aantal uren na de dienst, kunt u de H. Mis ook  

terugkijken eveneens op de boven genoemde manieren. 

 

Dodenherdenking 4 mei 
 

Helaas ging de traditionele 4 mei-herdenking bij ons  

oorlogsmonument bij het zusterklooster dit jaar,  

vanwege de corona-maatregelen, niet door.  

Waarschijnlijk zijn toch op 4 mei veel mensen enkele 

minuten stil geweest in zichzelf om zo alle slachtoffers 

van oorlogsgeweld over de hele wereld te gedenken en 

God te danken dat de meesten van ons nog nooit een 

oorlog hebben meegemaakt. 

Pastoor heeft samen met enkele kinderen een kleine 

bloemenhulde gebracht en een korte overweging  

gehouden. We hopen volgend jaar weer op de  

gebruikelijke wijze de doden te gedenken. 

 

Laten we bidden dat er ooit vrede komt overal ter  

wereld, dat oorlogsgeweld wordt uitgebannen. 

http://www.h-clemens.nl/actueel-2/
mailto:info@h-clemens.nl
https://www.youtube.com/channel/UCt1Ew72MP2Dy8x1oUB8om1Q/live
https://www.youtube.com/channel/UCt1Ew72MP2Dy8x1oUB8om1Q/live
mailto:info@h-clemens.nl
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De maiskorrel 

 

Op een ochtend werd de koning wakker en bedacht dat 

er in zijn  familie geen jongen was die zijn ambt zou 

kunnen overnemen als hij stierf. 

Hij was namelijk de laatste mannelijke telg van een ko-

ninklijke familie in een traditie waar alleen een man de 

troon mocht bestijgen – en hij was al oud. 

Toen besloot hij om een zoon te adopteren die dan zijn 

opvolger kon worden. Maar hij wilde dat deze aangeno-

men zoon een bijzonder mens zou zijn. Daarom organi-

seerde hij een wedstrijd voor alle jongens in zijn rijk, 

ongeacht hun afkomst. 

Er bleven tenslotte tien jongens over die niet veel van 

elkaar verschilden wat betreft intelligentie en lichame-

lijke kracht. De koning zei tegen hen: ‘Ik heb voor jullie 

een laatste proef en wie die proef doorstaat wordt mijn 

zoon en zal de troon erven.’ 

En hij vervolgde: ‘In dit koninkrijk leven de mensen 

voornamelijk van de landbouw. Een koning moet dus 

weten hoe je planten cultiveert. Hier is voor ieder van 

jullie een maiskorrel. Neem hem mee naar huis, plant 

hem en verzorg hem drie weken lang. Na drie weken 

zullen we zien wie het beste werk heeft geleverd en wie 

mijn opvolger zal zijn.’ 

De jongens namen de maiskorrel en gingen naar huis. 

Allen hadden een pot gekregen en zodra ze thuis wa-

ren, plantten zij de korrel daarin. 

Er heerste grote opwinding in het rijk, want de mensen 

waren nieuwsgierig wie hun volgende koning zou wor-

den. 

Maar in één huis waren een jongen en zijn ouders ver-

drietig, omdat de maiskorrel ondanks een paar dagen 

goede verzorging niet was gaan groeien. De jongen 

snapte niet wat er met zijn korrel aan de hand was. Hij 

had de aarde zorgvuldig uitgezocht en hij had de juiste 

hoeveelheid mest genomen en de aarde vochtig gehou-

den. Dag en nacht sprak hij een gebed uit voor de kor-

rel, maar er gebeurde niets. 

Enkele vrienden raadden hem aan om op de markt een 

nieuwe maiskorrel te kopen en die te planten. 

‘Hoe kun je nu de ene maiskorrel van de andere onder-

scheiden?’ zeiden ze. 

Zijn ouders hadden hem echter geleerd wat eerlijkheid 

was en zeiden: 

‘Als de koning wil dat je zijn maiskorrel plant, moet je niet 

zelf een maiskorrel kopen. Als je een andere korrel plant 

dan die je van de koning kreeg, is dat oneerlijk. Misschien 

ben je niet voorbestemd om koning te worden. En als dat 

zo is, accepteer dat dan en wees niet iemand die de ko-

ning bedriegt.’ 

De grote dag kwam en de jongens droegen trots hun 

potten met kleine maisplanten naar het paleis. Het was 

wel duidelijk dat de andere jongens meer succes hadden 

gehad met hun planten. 

De koning ging langs de rij verwachtingsvolle jongens en 

vroeg ieder van hen: ‘Komt dit uit de korrel die ik je gege-

ven heb?’ Iedere jongen zei: ‘Ja, majesteit!’ 

De koning knikte en ging verder langs de rij. 

Toen kwam de koning bij de laatste jongen in de rij. Die 

trilde van angst. Hij wist zeker dat de koning hem in de 

gevangenis zou gooien, omdat hij de korrel verkwist had. 

‘Wat heb jij met de korrel gedaan die ik je gegeven heb?’ 

vroeg de koning aan de jongen. 

‘Ik heb hem geplant en er goed voor gezorgd, majesteit, 

maar hij wilde niet groeien,’ antwoordde de jongen in 

tranen, terwijl de anderen hem uitjouwden. 

De koning hief zijn handen op en vroeg om stilte. Toen zei 

hij: ‘Mijn volk, hier is uw nieuwe koning.’ 

Allen waren in verwarring. Waarom hij? vroegen ze zich 

af. Hoe kon hij nu de juiste zijn? 

Nadat de koning met de jongen naast zich op zijn troon 

had plaatsgenomen, zei hij: ‘Ik gaf aan deze tien jongens 

gekookte maiskorrels. De proef was niet bedoeld om mais 

te planten. Het was een karaktertest, een eerlijkheidstest. 

Als een koning één eigenschap moet hebben dan is het 

wel om boven oneerlijkheid te staan. Alleen deze jongen 

heeft de test doorstaan, want een gekookte maiskorrel 

kan niet groeien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar een Afrikaanse vertelling: ‘Le roi et la graine’ (par Karadié) 
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Mededelingen en verenigingsnieuws 

 

Geen mededelingen 

Geen verenigingsnieuws 

 

Het grootste nieuws is, dat er geen verenigingsnieuws 

is. 

Er wordt niet gesport, gemusiceerd, gezongen etc.. 

Alle velden, sportzalen en oefenruimtes liggen er verla-

ten bij. 

Ook alle wedstrijden, concerten en andere activiteiten 

zijn afgelast. 

 

We beginnen elkaar te missen. 

Er wordt niet meer getraind en gerepeteerd. 

Er wordt niet meer gezellig nagepraat. 

Zelfs een gezellig drankje aan de bar is er niet meer bij. 

 

Hoe lang gaat dit nog duren? 

We weten waarvoor we het doen, maar toch!!! 

 

We hopen dat deze pagina spoedig weer gevuld is. 

Hou jullie aan de maatregelen, 

des te sneller kan worden afgeschaald. 

Des te sneller kunnen we elkaar weer treffen. 

PASSIESPELEN EEN JAAR UITGESTELD 

 

Het bestuur van de Passiespelen in Tegelen heeft ken-

nis genomen van de maatregelen van de regering rond-

om het COVID-19 virus. Een van de maatregelen is dat 

openbare bijeenkomsten tot 1 juni 2020 verboden zijn. 

Dit betekent dat de repetities van De Passiespelen niet 

voor 1 juni kunnen worden hervat en dat maakt het 

onmogelijk om een verantwoord passiespelseizoen in 

2020 te organiseren. Het bestuur heeft dan ook met 

pijn in het hart moeten besluiten om de Passiespelen 

2020 niet door te laten gaan en te verplaatsen naar 

2021. De Passiespelen zullen in 2021 plaatsvinden van 

18 april t/m 29 augustus 2021. 

 

 

  

Een hard gelag. De inhoudelijke en organisatorische 

voorbereiding is eind 2016 begonnen, in maart 2018 

was er een nieuwe tekst, in juni 2018 waren er audities 

voor de tekstrollen – veel talentvolle (jonge) acteurs en 

actrices meldden zich aan –, in oktober 2018 begonnen 

de repetities en vanaf mei 2019 werden er kostuums 

genaaid, decors gebouwd, kortom er werd door ruim 

300 medewerkers met man en macht gewerkt om op 

10 mei 2020 een pracht van een passiespel te presente-

ren in openluchttheater De Doolhof. Passiespelen, die 

zouden schuren, raken, verbinden. Een illusie? Nee. In 

2021 zijn de Passiespelen er weer, sterker dan ooit. 

 

REGISSEUR CEES RULLENS: ‘HET SPEL ZAL DIEPER, GELAAG-

DER WORDEN, WE ZULLEN ZEER INGESPEELD ZIJN IN ONS 

DECOR, WE KUNNEN REPETEREN MET MUZIEK, MET KLE-

DING ZELFS’. 
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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 6 juni - 3 juli) 

moeten kopij voor de redactie en advertenties uiter-

lijk op 19 mei via email  worden aangeleverd.  

Misintenties moeten uiterlijk  26 mei 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 

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

