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Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

10e jaargang nr. 8                                  29 aug-25 sept 2020 

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

-  Vormsel 2020  - vrijdag   2  oktober 

-  Financieel Jaarverslag  2019 

-  Eervol ontslag Peter Dekkers 

-  Meedenken over de zondagspreek 

-  MIVA  -  Collecte  29  -  30  augustus 

-  Sfeerimpressie Openluchtmis  Klooster 

De vakantie is bijna voorbij, maar gaan we weer gewoon aan de slag ?? 
 

Ik hoop dat u allen een fijne vakantietijd hebt gehad, thuis of even weg dichtbij in eigen land. Als ik zo hoor van vrienden 
en kennissen, is niemand echt ver weg gegaan deze vakantie, Italië of Spanje was al iets voor de durfallen. Corona heeft 
ons nog steeds in de greep, al lijkt het er soms op alsof het al overwonnen is. Iedereen zit weer in een kluitje op elkaar of 
komt met grote groepen samen, en de anderhalve meter, waarover onze premier Rutte zo vaak spreekt? Ik heb op va-
kantie gezien dat niet iedereen dit zo nauw meer neemt. Toch moeten we voorzichtig blijven, voor de kwetsbaren onder 
ons, voor onze eigen gezondheid, om te voorkomen dat een tweede golf ons land teistert. 
 

Soms denken we als mensen dat we alles zelf in de hand hebben, maar als we goed opletten, zien we dat dat niet zo is. 
We willen corona wel weghebben, maar een afdoende vaccin is nog niet gevonden. Klimaatveranderingen zorgen ervoor 
dat de zomers bij ons steeds warmer en droger worden, maar in andere delen van de wereld gebeurt het omgekeerde. 
In zuid-India is al voor de tweede keer in korte tijd de jaarlijkse regenperiode ontaard in een tijd van enorme stortbuien, 
overstromingen en aardverschuivingen. Wat zij teveel krijgen, krijgen wij nu te weinig. We proberen wel via klimaatcon-
ferenties en stikstofnormeringen de klimaatverandering te beheersen, maar dat lukt niet echt. Teveel mensen denken 
nog dat de aarde volledig ons ten dienste staat en dat we ermee kunnen doen wat we willen, zonder over de gevolgen 
voor onszelf en degenen die na ons komen na te denken. De aarde hebben we van God in bruikleen gekregen, om die 
goed te verzorgen, en niet om die te vernielen. Alleen komen we er niet uit, dan denkt ieder teveel aan zichzelf en eigen 
voordeel. We hebben Gods hulp nodig om met elkaar en met Hem onze aarde te redden. 
 

We hebben op 15 augustus het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming gevierd. Maria, die tegen de engel zegt: “Laat 
maar gebeuren wat God wil, ik ben zijn dienares, het werktuig in zijn handen.” En zo heeft zij onze verlosser ter wereld 
gebracht, onze verlossing van zonde en dood mogelijk gemaakt. Daarom heeft God haar ook als een van de eersten on-
der de mensen, na de verrijzenis van Christus zelf, met lichaam en ziel opgenomen in het hemelrijk, een toekomst die 
ons allen wacht op het einde der tijden. De beloning ook zou je kunnen zeggen voor haar besef dat wij het niet zijn die 
de dingen bepalen, dat wij het niet in handen hebben wat er met de wereld, met onszelf gebeurt, maar dat we de hand 
van God durven vastpakken, dat we beseffen dat we in Gods hand mogen rusten. Van de zomer heb ik tijdens de vakan-
tie parachute gesprongen, in een zogenaamde tandemsprong. Je zit dan vast aan een ervaren parachute springer, die 
alles regelt. Je moet dan ook al je zekerheden uit handen geven, immers ik regel niets, dat doet die ander. Je moet die 
ander volledig durven vertrouwen, want je vertrouwt, ook al is het maar voor even, je leven als het ware aan hem toe. 
Zo moet het ook in ons geloof zijn: wij vertrouwen ons leven aan God toe, geven onze controle aan Hem uit handen. 
 

Ik hoop dat deze periode van corona, van klimaatverandering, ons doet beseffen dat we het niet allemaal in eigen hand 
hebben, dat wij het niet als mensen alleen kunnen, maar dat we in Gods handen zijn, en dat we ons aan Hem durven 
toevertrouwen. Zodat we na de vakantie niet weer gewoon aan de slag gaan, maar iets geleerd hebben van deze moei-
lijke tijden van corona, van hitte en droogte, en ons wat bescheidener en eenvoudiger op gaan stellen, en Gods hulp in 
ons leven toelaten. 

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 2 juli is op 96-jarige leeftijd in 

het zusterklooster overleden zuster 

Laurentia Smeets. Zuster Laurentia 

kwam oorspronkelijk uit Voeren-

daal. De uitvaart vanuit de klooster-

kapel heeft op 7 juli plaatsgevon-

den, waarna begrafenis op het 

kloosterkerkhof. 

Op 26 juli is op 97-jarige leeftijd overleden Jef Hou-

biers. Jef woonde aan de Nieuwenhuysstraat. De uit-

vaartdienst vanuit onze kerk heeft op 31 juli, vanwege 

de coronamaatregelen, in beperkte kring plaatsgevon-

den, waarna crematie. De zeswekendienst is op zon-

dag 13 september in onze kerk. 

Huisbezoek en ziekencommunie 
Als u het fijn zou vinden dat ik eens bij u langs kom, ge-
woon voor een goed gesprek, om kennis te maken, een 
luisterend oor, etc.. 
Laat dan even iets weten, het is voor mij erg moeilijk om 
in te schatten, waar mijn bezoek op prijs gesteld wordt.  
Als u eens per maand de ziekencommunie wilt ontvan-
gen, kunt u dat ook aan mij doorgeven. Ook als u vanwe-
ge corona de gang naar de kerk te riskant vindt, kunnen 
we voorlopig bij u langskomen tijdens de rondgang op de 
eerste vrijdag van de maand.  
U kunt mij bereiken via telefoon 045-4051273 of mail 
naar pastoor@h-clemens.nl 

Pastoor George Dölle 

Parochiespreekuur  
 

Dinsdagmorgen van 10.00-12.00 uur is er op onze pas-
torie parochiespreekuur. Dit spreekuur wordt 
“bevrouwd” door mevr. Myriam Rademaker òf bij haar 
afwezigheid door een lid van het kerkbestuur.  

U kunt hier terecht om misintenties op te geven, maar 
ook om een kop koffie te komen drinken en een 
praatje te maken.  Meestal ben ik op dinsdagmorgen 
ook aanwezig, dus als u mij wilt spreken, kan dat dan 
ook.  

Kom gerust langs, u bent van harte welkom. 

Pastoor George Dölle 

Doopsel 

Op 12 juli werd Liv Goffin gedoopt. Liv werd geboren 
op 5 februari 2020, zij is een dochter van Mandy en 
Bart Goffin. Zij wonen aan de à Campostraat. 

Vormsel 2020 
Op vrijdag 20 maart zou mgr. Goulmy naar Hulsberg ko-
men om het vormsel toe te dienen. 
Mgr. Goulmy is staflid van het bisdom Roermond, vicaris 
voor missiezaken. Tevens is hij pastoor van het parochie-
cluster in Brunssum. 
Hij zou het vormsel toedienen aan 14 jongeren, die in de 
laatste klas van de basisschool zitten en bijna klaar zijn 
om uit te waaieren naar verschillende middelbare scho-
len in onze omgeving. Dan zouden zij, in plaats van de 
oudsten van de school, ineens de jongsten, brugklassers, 
worden en dat is een hele overgang. Een ruggensteun bij 
deze overgang is geen overbodige luxe, maar het vorm-
sel is natuurlijk meer dan alleen maar een ruggensteun. 
De latijnse term (confirmatio) betekent letterlijk bevesti-
ging, en dat wil het vormsel vooral zijn: een bevestiging 
van het doopsel, een bevestiging van de keuze die de 
ouders bij het begin van het leven voor hun kind hebben 
gemaakt door het te laten dopen. Met deze bevestiging 
worden de vormelingen zelfstandige gelovigen, leden 
van onze parochie, leden van onze kerk. 
Met Mgr. Goulmy is een nieuwe datum voor het vormsel 
uitgezocht en dit is: vrijdag 2 oktober aanstaande. 
De vormelingen zijn: 
 

Emma Backbier   Yvo Backbier 
Dion Dezaire   Stan Geenen 
Trevor Ghijsen   Rianne Giesbers 
Tijn Hoenen    Bo Hompes 
Sylvain Latour   Myrthe Leunissen 
Olav Schmeets   Aniek Vegers 
Eva Vegers    Noa Wolter 
Vanaf november vorig jaar ben ik samen met Brigitte 
Driessen in touw geweest om deze jongeren bij de hand 
te nemen en op weg te zetten naar dat zelfstandig gelo-
vig zijn. Telkens hebben we een kring gevormd om een 
lichtje, dat de Geest symboliseerde en we hebben gepro-
beerd iets van de weg van Jezus te proeven en in ons 
eigen leven in te passen. 
Voor mij zelf is het telkens weer een feest om deel te 
mogen uitmaken van die kring en om ook echt samen op 
weg te gaan; iets waarvoor ik de vormelingen heel dank-
baar ben. Het is verbazingwekkend om te ervaren hoe-
veel ik, ondanks mijn leeftijd, toch altijd weer kan leren 
van hen. Dank jullie wel! 

Peter Dekkers 

mailto:pastoor@h-clemens.nl


 

4 

Financiële verantwoording van het kerkbestuur Jaar 2019 

 

Als kerkbestuur willen we u op de hoogte stellen van het financiële reilen en zeilen in onze parochie. Daarom treft u 
hierbij een kort financieel verslag aan van onze parochie over het jaar 2019, in vergelijking met het jaar 2018. 

 

Beknopte toelichting 
Resultaat 
 
Als we 2019 met 2018 vergelijken dan kunnen we het volgende constateren. De opbrengsten zijn met € 1.604 gedaald 
(2019 € 76.457 tegenover € 78.061 in 2018). Deze daling zit met name bij de collecten (gedaald met € 1.591) en de 
uitvaarten en overige diensten (gedaald met € 701). 
De kosten zijn licht gestegen. Bijzonderheden in 2019 waren bij de personeelskosten het afscheidsfeest van kapelaan 
Amal, bij de huisvestingskosten de stijging van de verzekeringspremie voor kerk en pastorie. De kosten van de ere-
dienst zijn gedaald zoals uit de cijfers blijkt, maar in 2018 hebben we de beamer met het scherm aangekocht, wat voor 
2018 een verhoging van deze kosten betekende. Verder zijn de overige kosten vergelijkbaar. Ondanks al onze inspan-
ningen om op de kosten te letten, is het tekort van onze parochiegemeenschap toegenomen tot een negatief saldo 
van € 13.282. De conclusie van deze financiële verantwoording over 2019 met een tekort van € 13.282 is dan ook dat 
we wederom een beroep moeten doen op de nog aanwezige reserves uit het verre verleden, maar ook weer onze pa-
rochianen moeten proberen te bereiken om onze parochie extra te ondersteunen met hun kerkbijdrage en de collec-
tes in de kerk.  
 
Onderhouds- en instandhoudingsplan kerkgebouw 2015 
tot en met 2020 (buitenkant van ons kerkgebouw) 
Na de grote restauratie van enkele jaren geleden, hebben 
we als kerkbestuur voor de jaren 2015 tot en met 2020 een 
onderhouds- en instandhoudingsplan opgesteld en inge-
diend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). 
Onze plannen zijn goedgekeurd en via de RCE en de Provin-
cie Limburg krijgen we een onderhoudssubsidie van 70% 
van deze kosten en moeten we als parochiegemeenschap 
de resterende 30% zelf betalen. Dit onderhoudsprogramma 
wordt dan deels betaald middels bijzondere donaties die we 
van diverse parochianen krijgen, en hun bijdrage wordt dan 
rechtstreeks op de onderhoudskosten in mindering ge-
bracht, en/of gereserveerd voor de onderhoudskosten voor de jaren 2019 en 2020. Mede door de bijzondere bijdrage 
van diverse parochianen zijn we bezig onze eigen bijdrage van 30% van de kosten bij mekaar te sprokkelen.   
 

Lees verder op blz 5 

KOSTEN 

Bedragen in Euro’s 

2019 2018 OPBRENGSTEN 

Bedragen in Euro’s 

2019 2018 

Personeelskosten 49.757 48.418 Kerkbijdragen 32.084 32.104 

Huisvestingskosten 10.937 5.477 Collecten (eigen kerk) 12.261 13.852 

Afdracht collecten derden 745 821 Collecten voor derden 745 821 

Afdracht Werkgroep Humisa 7.429 7.311 Coll. Werkgroep Humisa 7.429 7.311 

Kosten Eredienst 4.620 10.189 Stipendia (H. Missen) 5.075 4.865 

Bijdrage aan bisdom en dekenaat 11.560 13.128 Uitvaarten en overige dien-
sten 

3.817 4.518 

Kaarsen e.d. 1.954 1.625 Offerblokken en kaarsen 2.980 2.228 

Beheerskosten (organisatie) 2.737 2.135 Uit bezittingen 6.066 6.362 

      Functionele inkomsten 6.000 6.000 

      Negatief saldo 13.282 11.043 

Totaal 89.739 89.104 Totaal 89.739 89.104 
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Onze kerk ontvangt op generlei wijze financiële steun van derden en is geheel aangewezen op uw steun middels de 
kerkbijdrage. Kort geschetst neemt ongeveer een derde van alle gezinnen in Hulsberg deel aan de kerkbijdrage en de 
gemiddelde kerkbijdrage ligt rond een bedrag van € 80 per gezin. Onze parochie is er voor de gemeenschap en bestaat 
door de gemeenschap. Als de overige niet deelnemende gezinnen ook een bijdrage zouden leveren, zouden wij beter in 
staat zijn onze parochiegemeenschap draaiende te houden, om deze gezond en leefbaar door te geven aan de toekom-
stige generaties. Tevens zouden we dan ons mooie kerkgebouw beter in stand kunnen houden en misschien ook weer 
eens opknap- en schilderwerkzaamheden aan de binnenkant van onze kerk kunnen uitvoeren. Momenteel zijn de finan-
ciële middelen hier niet voldoende voor. 

Als kerkbestuur willen we de mensen die meedoen aan de kerkbijdrage van 
2020, 2019 en voorgaande jaren danken voor hun financiële steun. Gezinnen 
van Hulsberg die nog niet meedoen met de kerkbijdrage willen we graag uitno-
digen om ook een bijdrage te leveren tot instandhouding van onze parochiege-
meenschap, waar we samen verantwoordelijk voor zijn. U kunt uw bijdrage 
overmaken op Rabobank rek. nr. NL26 RABO 0124 1957 68 of ING Bank rek. nr. 
NL36 INGB 0001 0364 96 t.n.v. Parochie van de H. Clemens o.v.v uw naam en 
adres. Uiteraard hopen we ook de komende jaren op uw financiële steun te 
mogen rekenen. 
Onze parochie is een werkelijk houvast binnen onze dorpsgemeenschap en 
ons verenigingsleven en van blijvende waarde. Daarom nogmaals deze op-
roep.  

Aan allen die een bijdrage leveren aan onze kerk, financieel of op andere wijze, en daarmee het samen-kerk-zijn tot 
uiting brengen, zeggen wij nogmaals, hartelijke dank. 

Het kerkbestuur van de Parochie van de H. Clemens Hulsberg 

Eervol ontslag Peter Dekkers 

 

Op 1 oktober 2015 werd Peter Dekkers benoemd als lid 

van ons kerkbestuur. 

Peter had al ervaring als kerkbestuurslid, vandaar dat hij 

bij zijn aantreden ook al meteen de toen vacante functie 

van vice-voorzitter op zich heeft genomen. Bij zijn aan-

treden was reeds bekend, dat dit “slechts” zou zijn voor 

een periode van 4 jaar, want de maximale leeftijd voor 

kerkbestuursleden is 75 jaar (deze leeftijd heeft Peter 

onlangs bereikt). 

Officieel is Peter dus lid geweest van ons kerkbestuur tot 

1-10-2019. Daarna is hij nog tot 2-7-2020 “adviseur” ge-

weest.  

Op de laatste kerkbestuursvergadering heeft pastoor 

Peter bedankt namens het kerkbestuur en de parochia-

nen voor zijn inzet, betrokkenheid en alle tijd (2x4 jaar 

en 1x 4 jaar) die hij aan onze parochie besteed heeft als 

kerkbestuurslid.  

Peter heeft aangegeven, dat hij zijn andere vrijwilligers-

werken voor onze parochie zal blijven aanhouden (o.a. 

themagroep, 200 jaar kerk, discussiegroep meerjarenbe-

leidsplan etc.), wat wij uiteraard zeer fijn vinden en 

waarderen. 

Peter, namens ons allemaal, hartelijk dank voor het ter 
beschikking stellen van je talenten aan onze parochie. 

We hopen dat je dit nog lang, in goede gezond-
heid, kunt blijven doen. 

Kerkbestuur H. Clemensparochie Hulsberg 

 



 

6 



 

7 

Diensten en misintenties 

Zaterdag 29 augustus: Vooravond  

22e Zondag door het jaar A. 
19.00 uur: H. Mis. 

Ouders Gijzen-Wolter en overleden familieleden; 

ouders Ritzen-Collaris en ouders  

Brouns-Hoeppener; Zef en Elly Ritzen-Neven. 
 

Zondag 30 augustus:  

22e Zondag door het jaar A.  
11.00 uur: Hoogmis.  

Voor de parochie en tot intentie van de  

zieken; jaardienst ouders Urlings-Vrencken.  
 

Woensdag 2 september: 

19.00 uur: H. Mis in de kerk. 

Echtgenoten Jules Kengen en Tila Gielen en  

ouders; overledenen familie Van der Broeck;  

ouders Heijnen-Packbiers; Thei Meijers, ouders  

Veldman-van den Bosch, Rinus en ouders  

Meijers-Heunen. 
 

Vrijdag 4 september: 

10.30 uur: Communie aan de zieken. 
 

Zaterdag 5 september: Vooravond  

23e Zondag door het jaar A. 
19.00 uur: H. Mis. 

Jaardienst overleden ouders Philomena en Louis 

van de Weijer-Jaminon en schoonzoon Gerrit 

Kempener. 
 

Zondag 6 september:  

23e Zondag door het jaar A.  
11.00 uur: Hoogmis. Bij droog weer, na de mis koffie 

 drinken vóór de kerk. 

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

jaardienst ouders Hub Bosch en Jeanne Heijnens; 

zielendienst Hans Laheij; 1e jaardienst Tonny 

Muijs; 1e jaardienst Margreet Crijns-Hoefsteders; 

zielendienst Sjeng Koolen; jaardienst Frans  

Roebroek; jaardienst Jo Vliegen, Jan Wijers; 

jaardienst ouders Neven-van Spanje en  

Bert van Soest.  
 

Woensdag 9 september: 

19.00 uur: H. Mis in de kerk. 

Finy en Frans Crombag-Kurvers, Mina en Zef  

Kurvers-Vliegen, Bèr Vliegen en ouders; jaardienst 

Leike Hendriks; overledenen familie Van der 

Broeck; overleden ouders Van Kempen-Claessens, 

Miel en Minie Cruijen-Claessens; Thei Meijers. 
 

Zaterdag 12 september: Vooravond  

24e Zondag door het jaar A. 
19.00 uur: H. Mis. 

Jan Schiffelers en Tineke Offermans. 
 

Zondag 13 september:  

24e Zondag door het jaar A.  
11.00 uur: Hoogmis.  

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

jaardienst Jules Ritzen; jaardienst Lei Koolen;  

jaardienst ouders Coenen-Speetjens, dochter  

Annie en Frans Bemelmans; jaardienst ouders 

Limpens-Heidendaal en zonen Jan en Pierre;  

2e jaardienst Jos Bemelmans; zeswekendienst  

Jef Houbiers; jaardienst Sjef Mullers. 

12.30 uur: Doopviering Maxime de Vos. 
  

Woensdag 16 september: 

19.00 uur: H. Mis in de kerk. 

Gertie Kengen-Kerckhoffs (vanwege verjaardag); 

overledenen familie Van der Broeck; Thei Meijers, 

Zef van den Bosch. 
 

Zaterdag 19 september: Vooravond  

25e Zondag door het jaar A. 
19.00 uur: H. Mis. 

Zielendienst Tiny Walther-Loijens (tevens  

vanwege verjaardag); jaardienst Els  

Ackermans-Mommers. 
 

Zondag 20 september:  

25e Zondag door het jaar A.  
11.00 uur: Hoogmis.  

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

jaardienst ouders Kurvers-Vliegen; jaardienst 

Roos Ritzen; ouders Funs en Tien Limpens-van 

Oppen, zonen en schoonzoon; jaardienst  

Paul Souren, tevens tot intentie van ouders  

Rouwette-Souren en overleden familie.  
 

Woensdag 23 september: 

19.00 uur: H. Mis in de kerk. 

Overledenen familie Van der Broeck; Thei Meijers. 
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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.   4 sept Communie aan de zieken 

Vr.   2 okt Communie aan de zieken 

Vr.   2 okt 19.00 uur Vormselviering 

Wekelijkse up-date misintenties 
 

 

De misintenties worden wekelijks bijgewerkt en gepubliceerd 

in De Beekdaeler en op de website van de parochie  

www.h-clemens.nl  

Mochten opgegeven misintenties níet of niet correct zijn opge-

nomen dan kunt u ons dit laten weten via  

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

pastorie (tel. 045 - 4051273). 

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

http://www.h-clemens.nl/actueel/inspirerende-bijdrages/  
Paus Franciscus trekt belangrijke lessen uit de coronapande-
mie 

Misintenties besloten periode 
Vanaf het weekend van 14 maart t/m 31 mei zijn alle H. 
Missen besloten geweest (zonder kerkgangers). 
Alle misintenties tijdens deze periode zijn gewoon gele-
zen.  
Mocht u het op prijs stellen om aanwezig te zijn als de 
intenties gelezen worden, dan kunt u dit te kennen ge-
ven tijdens het spreekuur (dinsdag 10.00-12.00uur), tele-
fonisch 045-4051273 of via misintentie@h-clemens.nl . 
U kunt dan, als u dat wilt, gratis een nieuwe datum af-
spreken. 

Als ik mijn ogen sluit  
 

Als ik mijn ogen sluit 
luister ik naar ieder geluid 
muziek komt diep bij me binnen 
mooie klanken, prachtige zinnen 
de tijd staat even stil 
ik denk aan wat ik wil 

Als ik mijn ogen sluit 
trek ik er in gedachten op uit 
naar het moois wat ik heb ervaren 
herinneringen die ik mocht bewaren 
lieve mensen die ik kan waarderen 
ik kan het bijzondere visualiseren 

Als ik mijn ogen sluit 
neem ik een positief besluit 
denkend aan waar ik naar verlang 
hoe ga ik er mee aan de gang 
hoe benut ik mijn innerlijke kracht 
en geef ik waar de wereld op wacht 

Als ik mijn ogen sluit 
kom ik bij mijn kracht uit 
bij mooie momenten in mijn leven 
verlangens die me energie geven 
bij alles wat me zo liefdevol raakt 
en het leven zo prachtig maakt 

 Bron: Mark Verhees 

Communievoorbereiding en catecheselessen 
 

Lieve kinderen en ouders, 
Een korte tijd geleden heb ik voor mezelf een moeilijk 
besluit moeten nemen en dit wil ik met jullie delen. 
Ik heb de keuze gemaakt om te stoppen met mijn taak 
in de communiewerkgroep en dat betekent ook dat ik 
ga stoppen met het geven van de catechese lessen. 
Ik vind het ontzettend jammer (zelfs een beetje verdrie-
tig), maar op dit moment vraagt het allemaal veel meer 
tijd en energie van mij dan dat ik kan geven. 
Met veel liefde en groot geloof deelde ik met jullie de 
verhalen over God en Jezus. 
Ik wil jullie allemaal bedanken dat jullie hebben willen 
luisteren naar de mooie verhalen.  
Maar het allerliefst wil ik iedereen apart bedanken voor 
het plekje dat jij Jezus in jouw hart hebt gegeven. 
Hoe nu alles verder zal gaan lopen, daar kan ik nog geen 
antwoord op geven. 
Maar heb er vertrouwen in dat daar waar God een deur 
sluit, Hij een andere zal openen. 
Wie weet wat de toekomst brengt... 
 

Lieve groetjes, 
Faye Frijsinger 

Woord van de redactie  

Kinderen, jongeren, studenten en docenten 
staan weer aan het begin van een nieuw 
schooljaar. 
Ieder met zijn eigen wensen en doelen! 
Helaas is het echter anders dan andere  
jaren in verband met het coronavirus,  
met voor elke doelgroep weer andere  
beperkingen.  
Ondanks alles hopen we dat het voor ieder-
een een geslaagd schooljaar mag worden. 

http://www.h-clemens.nl/actueel/inspirerende-bijdrages/
mailto:misintentie@h-clemens.nl
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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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Meedenken over de zondagspreek in Lectio Divina 

 

Beste parochianen, 

 

in onze Kerk bestaat een eeuwenoude traditie, begon-

nen met de kerkvaders in de eerste eeuwen van onze 

jaartelling, om de Bijbel te bestuderen: Lectio Divina. 

Letterlijk vertaald betekent dit: Goddelijke Lezing. De 

bedoeling is dat je de tekst tot je laat spreken: kijk 

eerst naar de tekst alsof je die voor de eerste keer ziet, 

en noteer wat je aanspreekt of wat je juist afstoot. Ver-

volgens, na enige uitleg bij de tekst, kijk je wat de tekst 

jou wil zeggen, of liever gezegd: wat wil God jou door 

deze tekst zeggen. Immers via de Bijbelteksten spreekt 

God niet in het algemeen over onze hoofden heen, 

maar Hij spreekt tot ieder van ons persoonlijk. Daarom 

haalt ook ieder iets anders uit de Bijbeltekst. Dat is het 

mooie van deze manier van Bijbelstudie. 

Ik wil graag eenmaal per maand op woensdagavond 

met een groepje belangstellenden de lezingen van de 

daaropvolgende zondag bespreken op deze manier, en 

zo samen al zoekend komen tot een thema, een op-

bouw voor de preek van dat weekend. Zoals al aange-

geven, haalt ieder uit de lezing wat de Heer hem of 

haar persoonlijk wil zeggen. Al deze ervaringen samen 

zijn mooie bouwstenen voor de preek. Zo wordt de 

zondagspreek een preek die door meer mensen wordt 

gedragen en is uitgedacht. 

De volgende data heb ik gepland tot aan de Kerst: 

woensdag 16 september 

woensdag 14 oktober 

woensdag 18 november 

woensdag 16 december 

steeds om 20.00 uur op de pastorie. 
 

Als u mee wilt doen, geef dat dan even door via email: 

pastoor@h-clemens.nl of tel. 045-4051273 
 

Vriendelijke groeten, 

pastoor George Dölle 

Kroedwüsj 
 

Op woensdagmorgen 12 augustus om 9.00 uur zijn we 

met een aantal dames o.l.v. dhr. Math van Sprakelaar be-

gonnen met het maken van kleine bosje kroetwüsj om in 

de kerk uit te delen aan degene die dat op prijs stelt. Een 

andere groep had gezorgd dat er voldoende graan en krui-

denbloemen waren. 

Er moeten o.a.  

2 soorten granen, 

3 geneeskrachtige 

kruiden en een 

blad van een  

notenboom in.  

De bosjes werden 

tijdens de H. Mis 

gezegend en uit-

gedeeld.  

Van oudsher ver-

trouwt men erop, 

dat als er zo’n gezegende kruidenbos op de zolder hangt, 

er geen onweer kan inslaan en als het onweerde werd er 

een stukje van in de kachel gedaan.   

Wij hopen dat we deze traditie mogen voortzetten in de 

komende jaren en dat er volgend jaar nog iets meer men-

sen zich willen opgegeven om te helpen. 

Tineke bedankt voor je gastvrijheid en de lekkere koffie, 

voor herhaling vatbaar. 

Vieringen Panhuijs 
 

Op dinsdag 18 augustus zijn we begonnen met kleinschali-

ge vieringen op de huiskamers van Panhuijs. Samen met 

een groepje van 8 personen heb ik de Kroetwösj uitgelegd, 

over Maria verteld en tot Maria gebeden, en enkele Maria-

liederen gezongen. De mensen waren zeer enthousiast. 

Deze vieringen doen we nu in principe iedere dinsdag, 

steeds voor twee huiskamers samen. Zo komen in drie we-

ken tijd alle huiskamers een keer aan bod. 

Over vieringen op zaterdag voor de mensen van de aan-

leunwoningen zijn we nog in gesprek met de directie. In 

principe willen we vanaf 1 oktober weer beginnen, maar 

het tijdstip van de viering staat nog niet vast. We hou-

den u op de hoogte. 

 

Pastoor George Dölle 

mailto:pastoor@h-clemens.nl
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Dankbetuiging  
 

Wij danken iedereen voor het medeleven 

na het overlijden van mijn man, onze va-

der en trotse opa: 

 

Remie Vaessen 
 

De vele kaarten, bloemen en blijken van 

medeleven hebben ons enorm gesteund. 

Hiervoor onze oprechte dank.  

 

Ria Vaessen-Scheidweiler,  

Isolde, Ton, Fleur, Iris 
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Een sterk duo 

Het is een vrolijke drukte bij 

de eerste les van het nieuwe 

schooljaar. Iedereen lijkt blij te zijn elkaar weer te 

zien. Alleen Yannick is stil. Hij ziet als een berg op 

tegen het nieuwe jaar. In de laatste maanden voor 

de zomervakantie had hij enorm zijn best moeten 

doen om voldoende zesjes binnen te halen. En nu 

wordt het vast nog zwaarder. “Dit wordt een ramp-

jaar”, denkt Yannick. 

De leraar begint aan de dagopening. Hij vertelt over 

Mozes die van God de opdracht krijgt om naar de 

farao te gaan en de slaven vrij te pleiten. “Maar ik 

ben helemaal geen goeie prater”, sputtert Mozes 

tegen. “Ik kom nooit goed uit mijn woorden. En te-

genover de farao zal ik wel helemaal dichtklappen. 

U kunt beter iemand anders sturen”. Toch wil God 

dat Mozes gaat. Maar Mozes broer Aäron, zal met 

hem meegaan om te helpen. Dan staat Mozes er 

niet alleen voor. Samen met Aäron durft Mozes wel. 

“Mooi”, denkt Yannick, ”Iemand die met je meegaat 

als je niet durft. Maar ik moet helemaal alleen in 

mijn eentje het gevecht met de cijfers aangaan”. 

Maar dat blijkt niet waar. Want in de pauze komt 

Milan op hem af. “Hé Yannick, zullen we samen 

huiswerk maken? Dan kun je mij helpen met Frans 

en dan help ik jou met wiskunde”. 

Yannicks humeur klaart op. Samen met Milan moet 

het wel lukken dit jaar! 

Danken 

 

Op een dag 

vroegen de leerlingen 

aan rabbi Simeon: 

“Waarom viel het manna 

niet in één keer uit de hemel 

in plaats van elke dag opnieuw?” 

 

De rabbi vertelde: 

“Een koning had een zoon 

en gaf hem eenmaal per jaar 

al wat hij nodig had om te leven. 

Die zoon kwam zijn  vader 

slechts één keer per jaar danken.” 

 

Toen besloot de vader: 

‘Ik zal mijn zoon elke dag 

te eten geven.’ 

En de zoon 

dankte zijn vader elke dag.” 

 

Naar een joods verhaal 

Uit: Een parel voor Elke dag, Averbode, 2012 
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Sfeerimpressie van de Openluchtmis 

Zondag 16 augustus stond een openluchtmis gepland in de 
tuin van ons schitterende zusterklooster.  
Een openluchtmis!!! 
Altijd weer spannend, hoe is het weer, regent het niet, is 
het niet te warm, komen er voldoende mensen op af, etc… 
Waarom gekozen voor 16 augustus, omdat in dit weekend 
het feest van Maria ten Hemelopneming gevierd wordt. 
Pastoor heeft er tijdens de H. Mis uitgebreid over verteld, 
hoe het feest ontstaan is en welke belofte deze ten Hemel-
opneming voor ons persoonlijk inhoudt. Ook werden aan 
het einde van de H. Mis de Kroetwusj-en gezegend. 

De zusters hadden gebeden voor goed (maar ook weer 
niet te goed) weer. Nou, ze hebben het prima gedaan, 
soms stak er nog een koel briesje op. Diverse mensen be-
schermden zich met een para(sol)plu.  

Voorgangers waren 
pastoor Dölle en oud-
pastoor Gerard van 
den Beuken. Aan het 
einde van de dienst 
maakte pastoor Dölle 
bekend, dat het kruis-
beeld, dat op de al-
taartafel stond, aan 
het einde van het jaar, 

ook weer op een feestdag van Maria, Maria onbevlekte 
Ontvangenis (8 dec) met nog een aantal zaken door pater 
van den Beuken officieel geschonken zal worden aan onze 
parochie. Een hele mooie geste. 

De viering 
werd muzi-
kaal opge-
luisterd door 
een aantal 
mensen van 
het GKC on-

der leiding van Mirjam Crombag-Erkens met aan het orgel 
Ed Coenen. Combo Koor MozaiK zorgde voor het geluid. 
We mogen terugkijken op een geslaagde viering. Het weer 

was, zoals gezegd, prima. De belangstelling was zeer te-
vredenstellend.  

En na afloop de 
inmiddels bijna 
traditionele af-
sluiting met 
koffie en gebak. 
Een mooi mo-
ment om even na 
te praten met 
deze of gene.  

En net toen alles opgeruimd was, barstte een noodweer 
los. Onze Lieve Heer was ons goed gezind. 

Hartelijk dank, op de eerste plaats aan alle aanwezigen en 
aan iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen 
voor het goede verloop van het geheel.  
Een bijzonder woord van dank aan onze lieve zusters, wat 
boffen we daarmee, ze zetten zich inmiddels al meer dan 
honderd jaar in voor onze Hulsbergse gemeenschap op 
alle mogelijke gebieden.   
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Mededelingen en verenigingsnieuws 

          “KOM “  
naar Gemeenschapshuis  

De Lange Berg Hulsberg. 

 

Zoals het er nu naar uitziet zal de volgende KOM-

activiteit vooralsnog gehouden worden op donderdag 

17 september. We weten natuurlijk niet wat de corona-

maatregelen tegen die tijd zijn, maar onze groep met 

vrijwilligers staat weer voor u klaar om er een gezellige 

middag van te maken. Deze middag zal in het teken 

staan van gezellig samenzijn. Een praatje onder het ge-

not van een kopje koffie en zal er weer een activiteit 

georganiseerd worden. 

Uiteraard is het gemeenschapshuis de Lange Berg ook 

open voor al uw activiteiten. We kunnen samen met u 

bespreken hoe de 1,5 meter gewaarborgd kan worden. 

Neem vrijblijvend contact op met Kitty Hagemans. Dit 

kan via email: gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com   

of bel naar: 06 55508453.  

Graag tot ziens,  

maar vooral:  KOM 

Miva collecte 29 en 30 augustus 

 

Het geld dat dit jaar wordt opgehaald zal worden ge-

bruikt voor de gezondheidszorg voor de Rohingya 

vluchtelingen. 

Dit zijn vluchtelingen in een kamp in Bangladesh, deze 

mensen bevinden zich in een uitzichtloze situatie . 

Pionier Anwer trekt zich het lot aan en biedt medische 

zorg. Het is een klein perceel waar 1 miljoen mensen 

leven, die verdreven zijn uit Myanmar en niet meer 

terug kunnen. 

Het kamp is o.a. gemaakt m.b.v. rieten schuttingen. De 

regen proberen ze tegen te houden met zeilen. Slapen 

doen ze op de kale grond, er is nauwelijks onderwijs 

voor de kinderen , geen voedsel en geen medische 

zorg. 

Er zijn door hulporganisaties kleine klinieken gebouwd 

maar zonder vervoer voor de meeste mensen niet be-

reikbaar . 

Zonder vervoer geen zorg. 

Door onze steun zou er een ambulance gekocht kun-

nen worden waardoor deze mensen geholpen kunnen 

worden. 

Wij zullen een kerkdeurcollecte houden in het week-

end van 29 en 30 augustus. 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn de kerk te bezoe-

ken dan kunt u uw bijdrage overmaken op; 

 

Miva Den Bosch  IBAN; 

NL 42 INGB 0000 00 

2950 

Werkgroep Humisa, 

Dank u wel. 

 

Bibliotheek Hulsberg is open! 

Vanaf maandag 17 augustus ben je weer welkom in ons 

servicepunt in Hulsberg, Schoolstraat 17.  

We nemen de richtlijnen van het RIVM in acht. 

Openingstijden:    

Ma 14.00-19.00u   

Wo 11.30-14.30u  

Advies: kom maandag ná 15.30u en woensdag  

ná 13.00u in verband met klassenbezoeken.  

Kom alleen, houd 1,5 meter afstand, blijf thuis bij  

verkoudheidsklachten en volg de aanwijzingen van  

het personeel.   

Meer info: www.bibliotheeknuth.nl of 045-4053498. 

mailto:gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com
http://www.bibliotheeknuth.nl/
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Colofon 
 
Pastoor Dölle  T 045 - 4051273 

    Kerkheuvel 7 

    6336 AX  Hulsberg 
 

Pastoor Geilen  T  06-25393435 
          

Parochiespreekuur 

dinsdag tussen 10.00 en 12.00 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 26 sept. - 23 okt.) 

moeten kopij voor de redactie en advertenties uiter-

lijk op 8 sept. via email  worden aangeleverd.  

Misintenties moeten uiterlijk  15 sept. 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. 

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

