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Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

10e jaargang nr. 7                                      4 juli-28 aug 2020 

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

Herstructurering en Revitalisering 
 

Twee grote woorden, die veel voorkomen in de beleidsstukken van het bisdom. Ook in het meest recente artikel 
(Enne!), dat we op onze website hebben geplaatst en waarin het gaat over de stand van zaken van de nota Blauwdruk 
2020. Vanwege teruglopend kerkbezoek en teruglopende financiën wil men parochies clusteren, in federaties aan el-
kaar koppelen en zelfs tot één parochie samenvoegen. Ook wij zijn al verschillende jaren in gesprek met onze buren van 
Nuth, Wijnandsrade en Vaesrade om samen één cluster te vormen, met behoud van ieders eigenheid. Want vier dor-
pen samenvoegen tot één parochie is nu zeker nog een brug te ver. Maar we hebben feitelijk al wel één pastoraal team, 
met twee pastoors en een catechist. Zeker in de coronatijd hebben we kunnen zien hoe het pastoraal team samen-
werkt: steeds hebben de beide pastoors samen de vieringen gedaan, zowel doordeweeks als in het weekend, en heb-
ben we deze ook uitgezonden voor het hele cluster. Dus voor die herstructurering hebben we hier in ons gebied al wel 
de nodige stappen gezet, en zullen er nog meer volgen. 
Maar veel belangrijker dan herstructurering is revitalisering. Letterlijk betekent dit woord: weer tot leven brengen. Be-
tekent dat dan dat de parochies dood waren of zijn? Sommige parochies van ons bisdom zijn helaas wel op sterven na 
dood, maar dat geldt niet voor onze Clemensparochie in Hulsberg. We hebben hier gelukkig veel vrijwilligers, en voor 
de coronatijd gebeurden er nog veel activiteiten.  
We hadden zelfs al allerlei plannen voor een groots feest op zondag 21 juni vanwege het 200-jarig bestaan van onze 
kerk, waarbij de verenigingen van Hulsberg, werkgroepen en individuele personen van de parochie zich zouden presen-
teren, om te laten zien dat we een levende parochie zijn. 
Helaas heeft corona overal een streep doorgehaald, maar we moeten niet bij de pakken neer gaan zitten. Jezus zegt 
vaker in het Evangelie: “wees niet bang, vertrouw je toe aan God, vertrouw op Hem.” Dat willen we ook doen naar de 
toekomst toe: vertrouwen op God en de draad weer oppakken. En nieuwe initiatieven ontplooien om onze parochie 
nog meer leven in te blazen. We zijn heel klein begonnen in de meimaand met het bidden van de rozenkrans op don-
derdagmiddag, en een uurtje stil zijn bij de Heer, aanwezig in het allerheiligst sacrament. Klein begin, maar met de 
kracht van het gebed kun  je wat op gang brengen. 
Op zondag 5 juli willen we voor de Mis speciaal de kinderen, o.a. die de communie of het vormsel zouden doen dit jaar, 
samen met hun ouders uitnodigen voor een speciale kinderviering. Na afloop van de viering is er voor de kinderen en 
hun familie (op gepaste afstand) een gezellige ontmoeting in de pastorietuin, of bij slecht weer in de kerk. 
We hebben ook plannen om speciale vieringen voor en door jongeren en jonge gezinnen te organiseren, catechese aan 
te bieden voor kinderen, en andere activiteiten om vooral jonge mensen weer kennis te laten maken met Zijn Bood-
schap aan ons. Hoe deze van waarde kan zijn, een wegwijzer op hun levenspad. 
Op zondag 16 augustus hebben we, voor jong en oud, een openluchtviering gepland in de tuin van het klooster, bij gele-
genheid van het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. We hopen dat onze koren, of een afvaardiging daarvan, dan 
weer aanwezig kunnen zijn en mogen zingen om deze viering muzikaal op te luisteren. En vanaf september wil ik maan-
delijks met een groepje samenkomen rondom het Evangelie van de zondag, om al pratend onze gedachten en overwe-
gingen bij de lezingen op een rijtje te zetten en zo samen tot een preek te komen.  
Zo gaan we zelf aan de slag om onze parochie te revitaliseren.  
Niet bij de pakken neerzitten, maar aanpakken! Dat is wat Hij van ons vraagt. 

Pastoor George Dölle 

- Openluchtmis in kloostertuin 16 aug. 11.00 u 

- Misopluisteringen in Coronatijd 

- Muziekverenigingen en Corona 

- Kinderviering  zondag 5 juli 

- 4 Kapellen wandeling in onze regio 

- Boekbespreking: Kick de kerk uit haar coma 
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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 juni is op 90-jarige leeftijd overleden Finy Mar-

tens-Evers. Finy woonde aan het Beatrixplein. De uit-

vaartdienst in onze kerk heeft op 15 juni, vanwege de 

coronamaatregelen, in besloten kring plaatsgevonden. 

Waarna crematie. De zeswekendienst is op 1 augustus 

in onze kerk. 

Doopsel 
 

Op 14 juni werd Fiene van de Mortel gedoopt. Fiene 
werd geboren op 9 februari 2020, zij is een dochter 
van René van de Mortel en Nienke Cobben. 

De achtjarige Noor schreef onderstaand gedicht 
over Corona. 
Het was een huiswerkopdracht, maar de moe-
der van Noor vond het gedicht zo opmerkelijk 
dat ze het naar de krant de Gelderlander stuur-
de. 

Ik ben thuis.  
In mijn eigen huis. 

Ik speel met mijn Lego. 
En met mijn tablet. 

Maar de trampoline komt ook aan de beurt. 
Ik maak mijn huiswerk. 

Ik kan niet mee met boodschappen doen. 
Corona is nu de baas. 

Nu nog. 
We komen er overheen dat weet ik. 

Dan kunnen we weer naar buiten op straat. 
En dan kunnen we weer naar pretparken  

en de dierentuin. 
Was dat maar nu. 

Dan hadden we een vaccin. 
En dan kwam alles tot leven. 

Was dat maar zo. 
 

Noor Duis 

Openluchtmis in de kloostertuin 

 

Door alle coronaperikelen is de processie dit jaar niet 

door kunnen gaan. 

Daardoor hebben we ook niet de gelegenheid gehad 

om tijdens de H. Mis samen te komen in de klooster-

tuin van “onze” zusters. 

Daarom hebben we het plan opgevat om op zondag 16 

augustus om 11.00 uur een openluchtmis te houden in 

de tuin van de zusters. 

Dit alles uiteraard als het weer en de coronarichtlijnen 

op dat moment dit toelaten. 

De zusters en andere bewoners van het klooster zou-

den het erg fijn vinden als deze openluchtmis door zou 

kunnen gaan. 

Op hun gebed kunnen we dus alvast rekenen. 

 

Beleefd uitnodigend, jullie kerkbestuur 

Parochiespreekuur 
 

U bent gewend dat er op dinsdagmiddag een parochie-

spreekuur is van 17.00-18.00 uur op de pastorie. Dit gaat 

vanaf 1 juli veranderen. Sinds enkele weken is ons paro-

chiecluster verblijd met een vrijwillige medewerker, 

mevr. Myriam Rademaker, die enkele uren per week bij 

ons op de pastorie in Hulsberg het parochiesecretariaat 

gaat bemensen, en enkele uren per week op de pastorie 

in Nuth. Zij is vele jaren op het bisdom secretaresse ge-

weest, onder andere van mij in mijn functie als bisschop-

pelijk gedelegeerde voor het onderwijs. Zij is gestopt 

met werken voor het bisdom en wil graag als vrijwilliger 

onze parochies van dienst zijn. 

 

Voor Hulsberg houdt dit in dat zij op dinsdagmorgen van 

10.00-12.00 uur op het parochiekantoor op de pastorie 

aanwezig is. U kunt dan bij haar terecht om misintenties 

op te geven, maar ook om een kop koffie te komen drin-

ken en een praatje te maken. Meestal ben ik ook op 

dinsdagmorgen aanwezig, dus als u mij wilt spreken, kan 

dat dan ook. Komt u rustig eens langs om kennis met 

haar te maken! 

 

Pastoor George Dölle 
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Het coronatijdperk in klooster “Regina Pacis”  
en verpleeghuis “Huize d’Alzon” 

 

Welke invloed heeft het coronavirus gehad op de zusters 

en bewoners van “Regina Pacis” en “Huize d’Alzon”. 

Dit virus was en is nog steeds heel besmettelijk en we kre-

gen van hogerhand veel richtlijnen en beperkingen. In ge-

zamenlijke verantwoordelijkheid hebben wij ons aan deze 

voorschriften gehouden. 

Het was niet eenvoudig. Een van de beperkingen was dat 

de bewoners van zowel “Regina Pacis” , als “Huize d’Al-

zon” niet meer bij elkaar mochten komen, zelfs niet in de 

kapel. 

Het moeilijkste en pijnlijkste was dat we ook niet in de ka-

pel samen konden bidden.  Zowel de zusters als de bewo-

ners misten de kapel heel erg. 

Hoe vaak kregen we niet de vraag; wanneer mogen we 

weer naar de kapel? Zelfs van de (kleinere) St. Joseph ka-

pel mochten de bewoners van Huize d’Alzon geen gebruik 

maken.  

Deze kapel ligt namelijk ook in het kloostergedeelte. 

Geen bezoek mogen ontvangen, alleen maar aan het 

raam, dat was voor iedereen heel moeilijk, ondanks 

beeldtelefoon, persoonlijk contact is toch anders. 

Het was voor iedereen een welkome afleiding toen de 

bekende zanger Martin Hurkens ons een muzikale voor-

dracht gaf. Dit optreden werd opgenomen door L1 en 

uitgezonden. Ook andere optredens werden zeer gewaar-

deerd. 

 

Velen dachten aan ons in deze moeilijke tijd, door een 

kaart, kleine attenties enz..  

De bewoners en zusters danken allen daarvoor. 

 

Nu mag iedereen weer bezoek ontvangen van hun naas-

ten, een persoon per dag op de kamer, dat is heel fijn, de 

bewoners leven weer op en het geeft meer ruimte. 

De kapel en de H. Mis mogen ook weer bezocht worden 

door de eigen bewoners. Iedereen maakt daar weer 

dankbaar gebruik van. 

De zusters mogen ook weer bij elkaar komen en we bid-

den weer gezamenlijk, we zijn weer een groep. 

Er is veel gebeden door iedereen en dat heeft ons allen 

gedragen en kracht gegeven om positief te blijven en de 

goede sfeer te bewaren. Wij zijn dankbaar dat we be-

spaard zijn gebleven van het coronavirus tot nu toe. 

Dank aan ons geweldig team, voor hun inzet en verant-

woordelijkheidsgevoel in deze moeilijke tijd. 

 

Namens de zusters en de bewoners van het kloostercom-

plex, zuster Anita. 
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4 Kapellen wandeling 

Tijdens de lockdown heb ik veel gewandeld.  

Één van die “bezinnings-wandelingen” wil ik hier graag om-

schrijven. 

Het is een mooie wandeling in de prachtige natuur rondom 

Hulsberg (lengte ca. 12,5 km / 2,5-3 uur). Zeker de moeite 

waard om in de vakantie eens te lopen. 

Vertrekpunt: Zorgcentrum Panhuys. 

Vanaf het Panhuys loop je richting Wijnandsraderweg, hier 

rechtsaf en direct daarna de veldweg linksaf. Deze weg steeds 

rechtdoor blijven volgen. Bij een waterbuffer treft u een poe-

ziebordje aan met het gedicht “Land van mijn oorsprong”, hier 

ook rechtdoor 

gaan achter de 

waterbuffer om. 

Dit pad volgend 

kom je in het ge-

hucht Vink uit. 

Hier bij de T-

splitsing links, voor 

je zie je dan het 

goed verzorgde 

kapelletje van 

“Gen Vink”. 

 

Vóór het kapelle-

tje ga je naar rechts, om na huisnummer 9 een pad naar links 

te nemen richting het Wijnandsraderbos. Aan het einde van 

het pad ga je naar rechts en direct naar links. Via dit pad door-

kruis je het bos. Bij de bosrand aan de andere kant volg je het 

pad naar links. Boven op de hoek verlaat je het bos en volgt de 

veldweg naar rechts.  

Bij de volgende kruising van veldwegen, bij het St. Stephanus-

kapelletje (Staeveshuuske) ga je rechtdoor.  

 

Hier steeds rechtdoor blijven 

gaan. Bij de Uitleggersweg/

Hellebroekerweg steek je de weg 

over tot aan een veldkruis met 

de tekst “God zij met ons”. Hier 

ga je naar rechts richting het 

gehucht Swier, hier aangekomen 

steek je de geasfalteerde hoofd-

weg over en blijf je dit pad vol-

gens tot je aan het 3e kapelletje 

komt, de St. Isidoruskapel, die in 

2000 gebouwd is.  

 

Vöór het kapel-

letje ga je links-

af, dit pad blij-

ven volgen tot 

op een T-

splitsing, hier 

rechts af, vol-

gende schuine T-

splitsing ook 

rechts, dan even 

later een pad 

naar links nemen, richting het bosje dat achter je ligt. Pad langs 

het bosje volgen tot aan het bordje poeziebordje “Melkknecht”, 

hier rechtdoor gaan. Dit pad volgend kom je uit op de bocht van 

de weg van Wijnandsrade naar Swier. Hier naar links gaan richting 

Akkerbouwbedrijf en proefboerderij Wimmers. Deze weg blijven 

volgen. Na de gebouwen van de boerderij blijf je de weg nog even 

volgen om na een lichte knik in de weg rechtsaf naar beneden te 

gaan, onder aangekomen het pad volgen naar links. Vóór een bos-

je naar rechts, aan de rechter kant ziet u nog een vervallen gedeel-

te van de in de zestiger jaren door brand verwoeste hoeve “De 

Velde”. 

Deze weg vervolgend kom je uit bij de gebouwen van Luijten 

groentechniek. Voorbij het woonhuis ga je naar links richting Wis-

sengracht. Na enkele honderd meter begint aan de rechterkant 

een bosje. Voorbij dit bosje ga je bij het bordje “Geleenbeekdal” 

naar rechts.  

Het bospad volgend kom je uit in de Wissengracht bij camping 

“Aan de beemden”. De weg rechtdoor blijven volgend kom je uit 

bij het 4e kapelletje, het Mariakapelletje in de Wissengracht, ooit 

gebouwd door de Hulsbergse Jonkheid en nu onderhouden door 

buurtvereniging Wissengracht.  

Je gaat de veldweg in te-

genover het kapelletje om 

zo weer uit te komen op 

de geasfalteerde weg met 

fietspad, hier naar links, 

de Kersboomkensweg, die 

later overgaat in Wij-

nandsraderweg, om zo 

weer uit te komen bij ons 

beginpunt. 

 

In 2 van de 4 kapelletjes 

waar je langskomt kun je 

een kaarsje aansteken, 

een mooi moment om even tot jezelf te komen en het mooie, 

goedverzorgde interieur van de kapelletjes te bekijken. Veel wan-

delplezier en geniet van het mooie Limburgse Land. 

Jeu Ritzen  
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Nieuwe richtlijnen m.b.t. bezoek  
H. Missen en overige vieringen 

 
Woensdag 24 juni zijn er vanuit de regering en de bis-

schoppenconferentie weer nieuwe richtlijnen gekomen, 
m.b.t. de coronapreventie.  
 
Hoe gaan we ons als parochie hieraan houden tijdens 
reguliere H. Missen en vieringen: 
• Bent u ziek, ook bij twijfel, blijf dan thuis.  
• Bij binnenkomst handen desinfecteren. 
• Alle bezoekers noteren hun naam en telefoonnum-

mer op een lijst die bij de ingang van de kerk ligt 
(voor eventueel contactonderzoek). 

• De 1,5 mtr richtlijn is maatgevend, op deze manier 
bepalen we het maximaal aantal bezoekers. 

• Reserveren is niet meer nodig, het maximaal aantal 
bezoekers is echter maatgevend, vol is vol. 

• De priester desinfecteert zijn handen vóór het uitrei-
ken van de communie. 

• Handen desinfecteren bezoekers vóór ontvangst 
communie, op eigen initiatief. 

• Het meezingen met de cantor(s) is nog niet toege-
staan. 

 
Wij vertrouwen op eenieders medewerking, zodat wij op 
deze manier corona buiten de deur kunnen houden. 

 Diensten en misintenties 

Zaterdag 4 juli: Vooravond  

14e Zondag door het jaar A. 
19.00 uur: H. Mis. 

Om genezing voor onze zieken en dat ze omringd 

mogen worden door liefdevolle en zorgzame  

mensen. 
 

Zondag 5 juli:  

14e Zondag door het jaar A.  
11.00 uur: Hoogmis, kinderviering (zie pag. 10) 

Voor de parochie en tot intentie van de zieken. 
 

Woensdag 8 juli: 

19.00 uur: H. Mis in de kerk. 

Overledenen familie Van der Broeck; jaardienst 

ouders Veldman-van den Bosch, Thei Meijers. 
 

Zaterdag 11 juli: Vooravond  

15e Zondag door het jaar A. 
19.00 uur: H. Mis  Jaardienst Jozef Bemelmans en  

 Caroliene Wouters, Jos Bemelmans;  

 zielendienst Miets Ruijters. 
 

Zondag 12 juli:  

15e Zondag door het jaar A.  
11.00 uur: Hoogmis. 

Voor de parochie en tot intentie van de zieken;  

1e jaardienst Pierre Claessens, tevens  

jaardienst Ria Claessens-Halin; jaardienst  

Suus van Wersch-Hartgers. 
 

12.30 uur: Doopviering Liv Goffin. 
 

Woensdag 15 juli: 

19.00 uur: H. Mis in de kerk. 

Ouders Rouwet-Limpens (vanwege trouwdag en 

verjaardag vader); overledenen familie Van der 

Broeck; ouders Frissen-Haagmans en overleden 

familie; Thei Meijers. 
 

Zaterdag 18 juli: Vooravond  

16e Zondag door het jaar A. 

19.00 uur: H. Mis. 

Voor een ontspannen en fijne vakantie, thuis of 

elders. 

Zondag 19 juli: 16e Zondag door het jaar A.  
11.00 uur: Hoogmis. 

Voor de parochie en tot intentie van de zieken. 

Woensdag 22 juli: 

19.00 uur: H. Mis in de kerk. 

Overledenen familie Van der Broeck; Thei Meijers. 
 

Zaterdag 25 juli: Vooravond  

17e Zondag door het jaar A. 

19.00 uur: H. Mis. 

Om wijsheid, dat we ons geluk niet zoeken in 

luxe, erkenning of succes, maar in goedheid en 

respectvol omgaan met onze medemensen. 
 

Zondag 26 juli:  

17e Zondag door het jaar A.  

11.00 uur: Hoogmis. 

Voor de parochie en tot intentie van de zieken. 
 

Woensdag 29 juli: 

19.00 uur: H. Mis in de kerk. 

 Jaardienst Anna Beugels (en vanwege naamfeest); 

 .overledenen familie Van der Broeck;  

 Thei Meijers, ouders Veldman-van den Bosch, 

 Rinus en ouders Meijers-Heunen 
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Diensten en misintenties 

Zaterdag 1 augustus: Vooravond  

18e Zondag door het jaar A. 
19.00 uur: H. Mis. 

Zeswekendienst Finy Martens-Evers. 
 

Zondag 2 augustus:  

18e Zondag door het jaar A.  
11.00 uur: Hoogmis.  

 Bij goed weer na de mis koffie drinken vóór de 

kerk.  

Voor de parochie en tot intentie van de zieken. 
 

Woensdag 5 augustus: 

19.00 uur: H. Mis in de kerk. 

Echtgenoten Jules Kengen en Tila Gielen  

en ouders; overledenen familie Van der Broeck; 

Thei Meijers. 
 

Vrijdag 7 augustus: 

10.30 uur: Communie aan de zieken. 
 

Zaterdag 8 augustus: Vooravond  

19e Zondag door het jaar A. 
19.00 uur: H. Mis. 

Voor mensen die bang zijn voor de stormen van 

deze tijd, om geloof en vertrouwen in God. 
 

Zondag 9 augustus:  

19e Zondag door het jaar A.  
11.00 uur: Hoogmis.  

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

jaardienst echtgenoten Jules Kengen en Tila Gie-

len. 
 

Woensdag 12 augustus: 

19.00 uur: H. Mis in de kerk. 

Anna Beugels (vanwege verjaardag); overledenen 

familie Van der Broeck; Thei Meijers, ouders  

Veldman-van den Bosch, Rinus en ouders  

Meijers-Heunen. 
 

Zaterdag 15 augustus:  

Hoogfeest Maria Ten Hemel Opneming / 

Vooravond 20e Zondag door het jaar A. 
19.00 uur: H. Mis met ‘Kroedwösj’ zegening. 

Guus Huntjens en Philomena Huntjens-

Lemmerling. 
 

Zondag 16 augustus:  

20e Zondag door het jaar A.  
11.00 uur: Hoogmis met ‘Kroedwösj’ zegening.  

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

ouders van het echtpaar Huntjens-Lemmerling 
 

Woensdag 19 augustus: 

19.00 uur: H. Mis in de kerk. 

Overledenen familie Van der Broeck; Thei Meijers. 
 

Zaterdag 22 augustus: Vooravond  

21e Zondag door het jaar A. 
19.00 uur: H. Mis. 

3e Jaardienst Zus Weijers-Schlembach. 
 

Zondag 23 augustus:  

21e Zondag door het jaar A.  
11.00 uur: Hoogmis.  

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

voor de levende en overleden leden van het Gele-

genheidskoor; zielendienst Leny Weerts-Maas; 

jaardienst Alex Schiffelers. 
 

Woensdag 26 augustus: 

19.00 uur: H. Mis in de kerk. 

Overledenen familie Van der Broeck; Wiel Lim-

pens en overleden familie. 

Onderhoud kerkhof rondom de kerk 

 

Het kerkhof rondom onze mooie St. Clemenskerk 

vraagt, net als de kerk zelf, regelmatig onderhoud. 

Onkruid verwijderen, struiken bijsnoeien etc.. 

Dit gebeurd al sinds jaar en dag door een werkgroep 

“Onderhoud kerkhof”. 

Deze werkgroep verzorgt ook het onderhoud bij het H. 

Hartbeeld nabij het Wilhelminaplein. 

Ook deze werkgroep vraagt aanvulling van onderop, 

omdat er regelmatig mensen afvallen vanwege licha-

melijke ongemakken. 

En ook hier geldt, vele handen maken licht werk. 

Vindt u het leuk om ook in een gezellige ploeg uw 

steentje bij te dragen, laat het dan even weten via  

info@h-clemens.nl  of 06-53704886. 

 

Namens het kerkbestuur en de leden van de werk-

groep, bij voorbaat dank. 

mailto:info@h-clemens.nl
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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 

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

Vr.   3 juli Communie aan de zieken 

Zo.  5 juli H. Mis -Kinderviering, zie deze pag. 

Vr.   7 aug Communie aan de zieken 

Zo. 16 aug Openluchtmis tuin zusters 

Wekelijkse up-date misintenties 
 

 

De misintenties worden wekelijks bijgewerkt en gepu-

bliceerd in De Beekdaeler en op de website van de pa-

rochie  

www.h-clemens.nl  

Mochten opgegeven misintenties níet of niet correct 

zijn opgenomen dan kunt u ons dit laten weten via mis-

intentie@h-clemens.nl of kunt u dit doorgeven op de 

pastorie (tel. 045 - 4051273). 

Op de website van onze Parochie: 
Onder actueel en inspirerende bijdrages: 

http://www.h-clemens.nl/actueel-2/ Enne?! Hoe 
verder met parochies? 

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

Woord van de redactie 
 

De zomervakantie van 2020 zal een 

andere worden dan die van de afge-

lopen jaren. 

Hoe ga je vakantie vieren op ander-

halve meter? 

De Nederlander is inventief en dat 

zal dus zeker ook wel gaan lukken.  

 

De redactie van de Clemens-Klok 

wenst je een fijne vakantie met vol-

doende momenten om tot  

jezelf te komen! 

Misopluisteringen in Coronatijd 

 

Beste zangers uit onze parochie, 
 

Zingen in de kerk met een grote groep is voorlopig nog 

niet mogelijk. 

Graag willen we vanuit het kerkbestuur wèl kijken of de 

weekenddiensten opgeluisterd kunnen worden. 

Dit kan alleen d.m.v. cantors (volgens Koornetwerk NL 3 

meter uit elkaar). 

De priester mag niet meezingen, en ook de mensen in 

de kerk niet. 

Op zaterdagavond is er orgelbegeleiding door Ad van 

Venrooij. 

In de vakantieperiode wil Ad ook wel een aantal zonda-

gen voor zijn rekening nemen. 

In onderling overleg, neemt Mirjam (eventueel met 

enkele leden van het GKC) de andere zondagen voor 

haar rekening. Dus de concrete vraag aan iedereen: 

Zijn er mensen die eventueel met 1 of 2 anderen als 

cantor voor de volkszang willen zorgen tijdens deze 

vieringen, met liedjes uit de bruine boekjes? 

Je kunt je aanmelden via mail (info@h-clemens.nl)  of 

telefonisch (06-53704886). 

Als er een aantal mensen zijn, die dit willen doen, kun-

nen we een schema maken, zodat iedereen weet wan-

neer hij/zij aan de beurt is. 

De zaterdagavondmissen vanaf 6 juni zijn al op deze 

manier ingevuld geworden. 

Jullie kerkbestuur 

Kinderviering 5 juli om 11.00 uur 
 

Beste ouders en kinderen, 
Corona heeft dit jaar veel door de war gestuurd, dat 
hebben jullie ook wel gemerkt in jullie eigen leven en 
dat van jullie kinderen. De viering van de eerste H. 
Communie is uitgesteld tot volgend jaar en die van het 
H. Vormsel  tot na de zomervakantie.  
We willen graag vóór de vakantie begint, nog een keer 
een viering houden speciaal voor kinderen. Daarvoor 
willen we jullie uitnodigen op zondag 5 juli om 11.00 
uur in onze kerk.  
We gaan er samen met de kinderwoorddienstgroep 
een mooie viering van maken, met speciale aandacht 
voor de kinderen.  
Na afloop van de viering is er voor de kinderen en hun 
familie (op gepaste afstand) een gezellige ontmoeting 
in de pastorietuin, of bij slecht weer in de kerk. 
We hopen velen te mogen verwelkomen op zondag 5 
juli om 11.00 uur in onze Clemenskerk. 
 

Werkgroepen 1e Communie, Vormsel, KiWoDi, Cate-
chese, Misdienaars en Pastoor George Dölle. 

http://www.h-clemens.nl/actueel-2/
http://www.h-clemens.nl/actueel/inspirerende-bijdrages/
http://www.h-clemens.nl/actueel/inspirerende-bijdrages/
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APOTHEEK RAVENSBOS 
Parallelweg Noord 2 

6336AE Hulsberg 
ma t/m vr: 8.00-18.00 uur 

tel: 045-4052700     fax: 045-4054202 
apotheekhulsberg@eerstelijn.net 

www.v-a-l.nl 
 

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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Op zoek naar je geschiedenis 
 
Rapper Typhoon bracht in 2014 een 
heftige clip uit bij zijn nummer “We 

zijn er”. Typhoon ging ervoor 
op zoek naar zijn familiege-
schiedenis. Hij wist al dat hij 
afstamde van slaven, maar 
ontdekte een verschrikkelijk 
verhaal. Zijn voorouders werk-
ten op plantages en een van 
hen werd gemarteld en gevan-
gengezet. De reden? Hij was 
verliefd geworden op een vrij 
meisje. En dat mocht niet. 
Typhoon verwerkte zijn ver-
driet over dit verhaal in het nummer “We zijn er”. Daarin 
ging hij best ver. Hij liet zich vastbinden en slaan. Zo kon 
hij een klein beetje ervaren wat zijn voorouders hebben 
meegemaakt.  
In de clip zie je hoe Typhoon zich omdraait en de zweep 
afpakt van de slaveneigenaar. Het blijft even stil. Wat zou 
Typhoon gaan doen? 
In dat stuk zit Thyphoons boodschap. Hij pakt de zweep 
af, maar slaat niet terug. Hij weigert om een ander de-
zelfde pijn aan te doen. In het volgende shot heeft Ty-
phoon geen zweep vast, maar een microfoon.  
Die gebruikt hij om zijn verhaal te vertellen.  
Zo wil hij aandacht vragen voor deze geschiedenis. 

Bron: Oase Maxine  Herinx 

De wereld heel maken 
 
 

 

Een vader werd telkens weer door zijn zoontje gestoord 
en hij werd daar erg moe van. Om eindelijk rust te heb-
ben, nam de vader een oud tijdschrift, scheurde er enkele 
bladzijden uit waar de wereldkaart op stond, versnipper-
de de bladzijden tot kleinere stukjes en gaf deze aan zijn 
zoon: 'Hier heb ik een leuk tijdverdrijf voor je. Neem deze 
papiersnippers en zet de wereld maar weer in elkaar!' Hij 

dacht zijn zoontje nu 
voor enige tijd stil te 
hebben. Maar al heel 
snel kwam de jongen 
terug met de wereld-
kaart. 'Hoe heb je dat 
gedaan?', vroeg de va-
der. 'Dat was heel een-
voudig', zei het zoontje, 

'op de achterkant stond een afbeelding van een mens. Ik 
hoefde alleen maar de mens in elkaar te puzzelen, toen 
was de wereld ook weer heel.' 

Bron: Der Prediger und Katechet 

Broederschap annuleert de bedevaart van 2020 
 

De bedevaart naar Kevelaer zal dit jaar 
geen doorgang vinden. Het bestuur van 
de Broederschap Sittard-Kevelaer heeft 
met verdriet in het hart moeten beslui-
ten de bedevaart te annuleren vanwege 
de coronacrisis. 
Door de voorschriften van de burgerlij-
ke en kerkelijke overheden gelden er 
veel beperkingen, niet alleen in het 
Duitse Kevelaer, maar ook tijdens het 
busvervoer en in de omgang tussen mensen. Daardoor is 
het niet mogelijk om dit jaar de bedevaart naar Kevelaer 
te organiseren. Daar komt bij dat een groot deel van de 
pelgrims tot de risicogroep behoort. 
Hopelijk is het volgend jaar wel weer mogelijk om op be-
devaart naar Kevelaer te gaan. Noteert u daarom alvast 
maandag 13 september 2021 in uw agenda. 

Boekbespreking 

Als katholiek maak ik me zorgen over de toekomst van 
onze kerk. De laatste jaren loopt het aantal kerkgangers 
snel achteruit. Met name jongeren keren de kerk de rug 
toe. 
De jonge theologe Jacqueline Straub wil dit als betrokken 
katholiek niet accepteren  en ze heeft over het waarom 
en de mogelijke oplossing dit boek geschreven. 
Als geëngageerde katholiek kan Jacqueline niet accepte-
ren dat de verhouding van de kerk met jongeren nu niet 
bepaald bloeiend is. Zij wenst als jongere christen niet 
opgegeven te worden, maar wil lid van een bloeiende 
kerk zijn. Daarom streeft zij ernaar dat de kerk radicaal 
verandert. Alleen zo kan de kerk weer jonge mensen aan-
spreken. Alleen zo kan de komende generatie de bood-
schap van Jezus doorgeven. Haar inzet is dat de kerk niet 
alleen in Azië en Afrika een toekomst heeft, maar ook 
hier in Europa. Daartoe stelt zij dat Jezus centraal moet 
komen te staan op de “markt van zingeving”. En dat 
vraagt om verandering in de kerk. 

Dit is een boek dat mensen die 
de toekomst van de katholieke 
kerk een warm hart toedragen 
zeker moeten lezen. In haar en-
thousiasme springt ze soms van 
de hak op de tak, maar haar uit-
eindelijke boodschap is wel dui-
delijk. Er is alleen een toekomst 
voor de kerk als de jongeren zelf 
invulling kunnen geven aan hun 
katholieke kerk! 
Zie ook het leesfragment via on-
derstaande link. 

https://www.gospel.nl/kick-de-kerk-uit-haar-coma-
jacqueline-straub.html  

Marjo de Ruijter 

https://www.gospel.nl/kick-de-kerk-uit-haar-coma-jacqueline-straub.html
https://www.gospel.nl/kick-de-kerk-uit-haar-coma-jacqueline-straub.html
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Mededelingen en verenigingsnieuws 

Corona heeft ons in een houdgreep. We kunnen geen 

kant op. Zingen is uit den boze, behalve onder de dou-

che, maar daar redt je geen koor mee. 

Ons 175-jarig jubileum is helemaal in het water gevallen. 

We waren al druk bezig met het instuderen van een aan-

tal stukken, samen met zangers van buiten ons koor, 

met wie we een projectkoor vormden, alle afspraken 

waren geregeld, maar ons jubileumconcert kon geen 

doorgang vinden op 6 juni. We hebben het vooruitge-

schoven naar volgend jaar, dus u hebt nog wat van ons 

tegoed. Het zal plaatsvinden op zaterdag 19 juni 2021, in 

de hoop dat corona ons dan met rust laat. 

Intussen staan we op non-actief; onze repetities kunnen 

niet doorgaan, dus we zien elkaar bitter weinig. We wil-

len beslist niet dat ons zingen medemensen in be-

smettingsgevaar brengt. Dat wil niet zeggen dat we hele-

maal stilzitten. Woensdag 24 juni heeft onze dirigente 

een luisterrepetitie verzorgd en woensdag 8 juli hopen 

we het eerste halfjaar af te sluiten met een gezellig sa-

menzijn, voor degenen die dat willen, in de openlucht. 

Dit alles zonder zang en met in achtneming van de richt-

lijnen. 

We hopen op betere tijden. In de lijn van de versoepelin-

gen die nu gaande zijn, komt hopelijk het moment na-

derbij waarop we de draad weer kunnen oppakken. 

Maar zolang het nog niet zover is, houden we ons rustig, 

en blijven we in lijdzaamheid afwachten. 

Namens het GKC: Peter Dekkers, voorzitter. 

Vol energie waren wij na de carnavalsperiode gestart 

met de voorbereidingen voor het muzikale voorjaarspro-

gramma van de fanfare.  

Een aantal concerten en andere muzikale activiteiten 

stonden op de agenda, met als hoogtepunt ons thema-

concert Vienna Nights op 10 en 11 juli.  

Niet wetende dat er vanaf half maart ongeveer 3 maan-

den geen muzikale klanken vanuit Arensgenhout te ho-

ren waren…. 

Vanwege de maatregelen rondom het Corona virus wer-

den alle muzikale activiteiten tot stilstand gebracht. In 

het begin werd er hoop gehouden op doorgang van ons 

themaconcert en verzorgde onze dirigent Rob van der 

Zee elke week een “vlog” met tips om thuis aan de mu-

ziekwerken te kunnen repeteren.  

Tijdens deze periode hebben onze leerlingen via moder-

ne communicatiemiddelen, zoals Zoom, les gehad van 

hun leraren.  

Vanaf begin juni zijn de maatregelen iets verruimd en 

zijn de individuele muzieklessen weer begonnen en is er 

gestart om in kleine groepjes samen te musiceren . Waar 

dit de eerste bijeenkomst nog zonder instrument moest, 

en we samen met de dirigent de partijen voor het najaar 

al hebben doorgenomen, konden we vanaf de tweede 

bijeenkomst weer met instrument aan de slag. Inmiddels 

hebben we een start kunnen maken met het repertoire 

voor het najaar.  

In september staat een “studiedag” op de planning, 

waarop we de bekende arrangeur en dirigent, Jasper 

Staps hebben uitgenodigd om ons te scholen in de lichte 

muziek.   

Daarnaast mogen we hopelijk op 31 oktober een na-

jaarsconcert geven en op 7 november ons jaarlijkse Cle-

mensfeest vieren.  

We hopen dat we na de zomervakantie weer samen mu-

ziek mogen maken en jullie ook weer kunnen trakteren 

op muzikale klanken uit Arensgenhout.  

De Vienna Nights concerten zijn overigens een jaar ver-

plaatst, noteer 9 en 19 juli 2021 alvast in de agenda!  

We wensen jullie vanaf deze plaats een fijne zomer in 

goede gezondheid! 
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Donderdag 12 maart 2020. De datum van wat achteraf 

gezien de laatste “normale” repetitie avond bleek tot nu 

toe. Er was al van alles gaande wat betreft corona in Ne-

derland, maar niemand kon die avond bedenken dat we 

een dubbel zo lange ‘repetitiepauze’ tegemoet gingen als 

tijdens een normale zomervakantie.  

Fysieke muzieklessen, repetities en vergaderingen waren 

niet mogelijk, maar dat wil niet zeggen dat ons bestuur 

en leden stil hebben gezeten. Zo werd er vergaderd via 

beeldbellen en verliep de muziekles al snel via de digitale 

weg. Ook brachten enkele muzikanten spontaan een se-

renade (op veilige afstand)  aan de bewoners van het 

Panhuys en Huize d’Alzon en ging er een muzikale 

kettingbrief door de vereniging.  

Nu een aantal maanden later starten we weer voorzich-

tig met het oppakken van de repetitie op donderdag-

avond. Uiteraard volgens de geldende protocollen; op 2 

meter afstand, zonder pauze en in verschillende groe-

pen. Maar wat is het fijn dat we weer samen muziek mo-

gen maken!  

Onze activiteitenagenda voor 2020 was goed gevuld. 

Jaarlijks terugkerende activiteiten zoals de voorspeel-

middag,  het Hoevefeest en het Lei Extra Solistencon-

cours stonden uiteraard op het programma, maar ook 

verschillende concerten. Hoogtepunt voor menig lid was 

de aankomende concertreis naar Luxemburg in oktober 

van dit jaar. Inmiddels is besloten deze reis uit te stellen 

tot volgend jaar; nog een extra jaar van voorpret dus.  

 

 

 

Het was halverwege maart en opeens moesten we alle 

activiteiten staken. Op woensdag hadden we nog gewoon 

gerepeteerd, al stonden de stoelen wat verder uit elkaar, 

op donderdag vroegen we ons af of we wel de mis moes-

ten zingen, zo dicht naast elkaar op het altaar, op vrijdag 

werden alle vieringen in de kerken afgelast. Toen zaten 

we dus thuis. Geen repetities meer voorlopig….. 

Geen missen, geen uitvoeringen….. 

Dat voorlopig duurt nu al 4 maanden en zingen zit er 

vooralsnog niet in. Vreemd dat we het vorig jaar om deze 

tijd razend druk hadden met de voorbereidingen van ons 

jubileumconcert in september en oktober. 

Wat ons allemaal erg geraakt heeft was dat we de uit-

vaart van ons geliefde lid Christin door de corona maatre-

gelen niet mochten opluisteren. Cristin die al een hele tijd 

ziek was had zelfs de liedjes voor de mis al uitgezocht. Het 

enige dat we konden was een erehaag vormen me bijna 

alle leden van het koor. Wij hebben dit zelf als heel in-

drukwekkend ervaren, het opluisteren van een mis ter ere 

van Cristin zal op een later tijdstip plaats moeten vinden. 

Wanneer we weer mogen beginnen met zingen, is voor 

ons allen nog een grote vraag. We hopen na de vakantie, 

maar zullen gewoon moeten afwachten. Het belangrijkste 

is immers om gezond te blijven, uiteraard is het geen op-

tie te beginnen als dat niet veilig zou zijn. 

We wensen iedereen een fijne vakantie toe.  

Mededelingen en verenigingsnieuws 

Foto koor 
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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 29 aug.—25 sept.) 

moeten kopij voor de redactie en advertenties uiter-

lijk op 11 aug. via email  worden aangeleverd.  

Misintenties moeten uiterlijk  18 aug. 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. 

Dankbetuiging  

Het besef dat Huub er niet meer is, begint nu 

pas echt door te dringen. 

De talrijke mooie herinneringen aan hem  

zullen we koesteren. 

Wij waren diep onder de indruk van Uw  

persoonlijk medeleven, bloemen 

en condoleances bij het overlijden van 

Hub Sijstermans 

mijn man, onze vader, schoonvader en opa, 

waren voor ons een enorme steun. 

Hiervoor onze hartelijke dank. 

 

Maria, kinderen en kleinkinderen 

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

