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Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

10e jaargang nr. 9                             26 sept - 23 okt 2020 

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

-  H. Vormsel vrijdag 2 oktober om 19.00 uur 

-  Aanmelding eerste H. Communie en H. Vormsel 

-  Noodkreet! Onze financiën lopen terug!  Redt uw kerk! 

-  Humisa Hulsberg: opbrengst sponsorloop  

-  Oktober wereldmissiemaand  17-18 okt 

-  Gezinsmis: zondag  27 september 

Sint Franciscus, heilige uit de 13e eeuw en toch zeer actueel 
 

4 oktober viert de kerk het feest van de H. Franciscus, een van de meest populaire heiligen in onze Kerk. Deze datum is 

ook Werelddierendag. Wat heeft Franciscus ons anno nu nog te vertellen? Waarom heeft onze paus er als eerste paus 

na zovele eeuwen voor gekozen zijn naam als pausnaam te gebruiken? 

Franciscus werd in 1181 in Assisi in midden-Italië geboren, als zoon van een rijke koopman. Ook voor hem was een carri-

ère in de handel bedoeld, als opvolger van zijn vader in de zaak. Aanvankelijk leidde hij een vrolijk leven, het leven van 

een rijkeluiszoon. Maar zoals bij vele grote heiligen, kwam er een omslag in zijn leven door een ziekte. Hij koos radicaal 

voor een ander leven, en legde letterlijk zijn rijkdom, zijn luxe kleding, voor de voeten van zijn vader neer. Hij trok een 

eenvoudig bruin kleed aan, en trok met een groep volgelingen al predikend rond door midden-Italië. Zijn keus voor de 

armoede was zo radicaal, dat hij geen enkele vorm van bezit aanvaardde, dus ook geen vast dak boven zijn hoofd. Hij 

verwoordde zijn keuze voor de armoede heel beeldend, door te zeggen dat hij een huwelijk aanging met Vrouwe Ar-

moede.  

Zijn keuze voor eenvoud en armoede, zijn liefde en aandacht voor armen, gebrekkigen en melaatsen, en zijn zeer grote 

liefde voor God, zorgden er al snel voor dat velen hem wilden volgen. Maar ook nu zijn er nog steeds velen, die hem als 

voorbeeld zien en hem willen volgen in zijn keuze voor eenvoud en armoede. Zo ook onze paus. 

Al vrij snel na zijn keuze voor de armoede kwam Franciscus in het vervallen kerkje van San Damiano bij Assisi. Daar sprak 

het kruisbeeld hem toe: “Franciscus, herstel mijn kerk.” Hij vatte dat eerst letterlijk op en herbouwde het kerkje van San 

Damiano, maar begreep later dat het ging om het herstel van de Kerk als geheel. Paus Innocentius III had een droom, 

dat een mannetje, dat leek op Franciscus, met zijn schouders de instortende kerk van Sint Jan van Lateranen onder-

steunde. Na deze droom keurde hij in 1209 de eerste kloosterregel goed. Zo zou je Franciscus ook kunnen zien als een 

heilige die staat voor nieuwe evangelisatie, revitalisering van de Kerk. De Kerk in zijn tijd leed aan verslapping, de clerus 

was wel tevreden met hun luie en luxe leventje. Franciscus schudde de Kerk los, door op de armoede als ideaal te wij-

zen. Ook in onze tijd hebben we een Franciscus, een paus Franciscus, nodig die onze Kerk wakker schudt uit haar zelfge-

noegzaamheid, uit haar coma, zoals sommigen het noemen.  

Enkele jaren voor zijn dood schreef Franciscus het zogeheten Zonnelied, of beter: Loflied op de schepping. Voor Francis-

cus was de hele schepping bezield met een goddelijke vonk. Hij zag die vonk in alle schepselen, waardoor hij iedereen 

als zijn broeders en zusters beschouwde. Niet alleen mensen en dieren, zelfs de elementen beschouwde Franciscus als 

zijn medeschepselen, immers in dit lied noemt hij zon, maan, wind, water, vuur en aarde allemaal zijn broeders en zus-

ters. Franciscus zou je daarom als een van de eerste milieu-activisten kunnen bestempelen. De tweede encycliek van 

paus Franciscus, verschenen in 2015 en handelend over onze omgang met de wereld, met het milieu, heeft als titel Lau-

dato Si', naar de begintekst van de coupletten (betekenis: ‘wees geprezen’). Vanwege zijn hartelijke omgang met dieren 

is Werelddierendag op zijn feestdag geplaatst. Op 3 oktober 1226 overleed hij, en al twee jaar later, op 16 juli 1228, 

werd hij door paus Gregorius IX heilig verklaard. 

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 22 augustus is op 77-jarige 

leeftijd overleden Jeu Limpens. 

De uitvaartdienst vanuit onze 

kerk heeft op 29 augustus 

plaatsgevonden, waarna cre-

matie. De zeswekendienst is 

op zondag 11 oktober in onze 

kerk. 

 

Op 25 augustus is op 89-jarige leeftijd overleden Eugè-

ne Speetjens. Eugène woonde vroeger aan de Die-

pestraat. De uitvaartdienst vanuit onze kerk heeft op 

29 augustus in beperkte kring plaatsgevonden, waarna 

begrafenis op de begraafplaats aan de Wissengracht-

weg. De zeswekendienst is op zaterdag 10 oktober in 

onze kerk. 

Op 6 september is op 93-jarige 

leeftijd overleden Leentje  

Habets-Dentener. Leentje 

woonde voorheen aan de Kerk-

straat. De uitvaartdienst vanuit 

onze kerk heeft op 12 septem-

ber in beperkte kring plaatsge-

vonden, waarna begrafenis op 

de begraafplaats aan de Wis-

sengrachtweg. De zesweken-

dienst is op zaterdag 24 okto-

ber in onze kerk. 

Doopsel 
Op 13 september werd Maxime de Vos gedoopt. Maxi-
me werd geboren op 17 juli 2019, zij is een dochter 
van Ralph en Lydia De Vos-Noteborn.  
Zij wonen aan de Langstraat in Schimmert. 

Parochiespreekuur 

Dinsdagmorgen van 10.00-12.00 uur is er op onze pasto-
rie 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 

H. Vormsel 2 oktober om 19.00 uur 
 

In de vorige Clemens-Klok heeft een uitgebreid stukje 
gestaan over de komende Vormselviering. 
Normaal gesproken wordt deze viering altijd opgeluis-
terd door Combo Koor MozaiK. Ook deze opluistering 
wordt deze keer door het coronavirus gedwarsboomd. 
Er mogen niet zoveel mensen zingend op het priester-
koor. We hopen dat dit volgend jaar wèl weer mogelijk 
is, en we weer mogen genieten van de, we mogen wel 
zeggen traditionele, opluistering door ons Combo Koor 
MozaiK. 
Voor dit jaar hebben we Tamara Strouken bereid ge-
vonden om deze opluistering voor haar rekening te ne-
men, waarvoor onze hartelijke dank. 

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, om-
dat er regelmatig mensen 
afvallen vanwege lichamelijke 
ongemakken. 
En ook hier geldt, vele han-
den maken licht werk. 
Vindt u het leuk om ook in 
een gezellige ploeg uw steen-
tje bij te dragen, laat het dan 
even weten via info@h-
clemens.nl  of 06-53704886. 
Namens het kerkbestuur en 

de leden van de werkgroep, bij voorbaat dank. 

mailto:info@h-clemens.nl
mailto:info@h-clemens.nl
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Aanmelding eerste H. Communie en H. Vormsel 

Vorig jaar gooide corona helaas roet in het eten en 
konden zowel de Vormselviering als de viering van 
de 1e H. Communie geen doorgang vinden. Het H. 
Vormsel van vorig schooljaar wordt ingehaald met 
de viering op vrijdag 2 oktober (is een besloten vie-
ring, alleen voor vormelingen en hun familie toegan-
kelijk, vanwege de coronamaatregelen). De commu-
nicanten van vorig schooljaar ontvangen pas op zon-
dag 9 mei, op dezelfde dag als de communicanten 
van dit schooljaar, hun 1e H. Communie. 

Voor de voorbereiding op en de deelname aan het 
ontvangen van beide sacramenten, de H. Communie 
en het H. Vormsel, kunt u uw kind opgeven via het 
formulier dat via de school verspreid wordt (op pa-
pier en via Isy). Mocht u het formulier niet ontvan-
gen hebben, dan kunt u het ook vinden op onze 
website (www.h-clemens.nl) onder het kopje 
“actueel”. 

De lessen voor de 1e H. Communie beginnen op 
donderdag 29 oktober, en vinden verder iedere 
donderdagmiddag plaats van 15.15-16.15 uur op de 
basisschool in Hulsberg. De presentatieviering is op 
zaterdag voor Palmzondag 27 maart. De communie-
viering is op zondag 9 mei. Op maandag 28 septem-
ber vindt een informatie bijeenkomst plaats over 
de 1e H. Communie voor ouders van aanstaande 
communicanten in de H. Clemenskerk, aanvang 
19.30 uur. Iedereen is van harte welkom. 

De lessen voor het H. Vormsel beginnen op dinsdag 
27 oktober, en vinden verder iedere dinsdagmiddag 
plaats van 15.15-16.15 uur op de basisschool in 
Hulsberg. De vormselviering zelf is op zaterdag 20 
maart om 19.00 uur. Op donderdag 24 september 
vindt een informatie bijeenkomst plaats over het 
H. Vormsel voor ouders van aanstaande vormelin-
gen in de H. Clemenskerk, aanvang 19.30 uur. Ie-
dereen is van harte welkom. 

Voor de communicanten van afgelopen schooljaar 
vinden nog zes zaterdagochtenden voorbereidings-
bijeenkomsten plaats, te beginnen op zaterdag 26 
september, van 11.00-12.30 uur in het klooster van 
de zusters aan de Schoolstraat 5. Ook voor hen is de 
presentatieviering op zaterdag voor Palmzondag, 
zaterdag 27 maart, en de communieviering op zon-
dag 9 mei. De ouders zijn hierover geïnformeerd via 
een mailbericht. 

Pastoor George Dölle 

Vrijwilliger gezocht voor website en facebook 

We zijn op zoek naar een vrijwilliger die onze 
“webmaster” kan ondersteunen en vervangen bij even-
tuele verhindering door 
vakantie, ziekte of an-
derszins. 
Niet veel werk, wèl be-
langrijk.  
 
Heb je affiniteit met 
computers en wat tijd 
over, laat het dan even 
weten via :   
info@h-clemens.nl . 

Koffiedrinken in de kerk 
 

U bent er de laatste tijd aan gewend geraakt, dat de 1e 
zondag van de maand na afloop van de H. Mis de moge-
lijkheid is om een kop koffie te drinken.  
In de zomermaanden hebben we het koffiedrinken ook 
diverse keren, i.v.m. de coronamaatregelen, verplaatst 
naar buiten, vóór de kerk. 
Omdat het coronavirus nog altijd rondwaart, zal het 
koffiedrinken vervallen als we dit, vanwege het weer 
niet buiten kunnen doen. Dit vanwege de corona-
richtlijnen van het RIVM op dit moment. 
We hopen dat we weer snel, en niet alleen vanwege 
het koffiedrinken, naar meer normale omgangsvormen 
toe kunnen. 
 
Zoals u op de foto kunt zien, hebben we ook voor als 
het weer mag, een heuse “koffiehoek” gecreëerd, dit 
o.a. voor de mensen die minder goed ter been zijn.  
De tafels en stoelen hebben we cadeau gekregen van 
onze zusters van Regina Pacis.  
Onze hartelijke dank daarvoor!! 

http://www.h-clemens.nl
mailto:info@h-clemens.nl
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Noodkreet! Onze financiën lopen dramatisch terug! Redt uw kerk! 

 

De wereld is in de greep van het Coronavirus, en dit is in ons dagelijks leven goed merkbaar. We ervaren de conse-

quenties in ons dagelijks werk, in ons privé leven en ook in ons sociaal leven. Heel veel zaken gaan beperkt door, of 

vinden helemaal geen doorgang. Ook in het kerkelijk leven heeft het Coronavirus zijn sporen achtergelaten. Na de slui-

ting van de kerken, mocht er vanaf juni weer langzaam opgestart worden met 30 personen, en nu moeten we ons aan-

passen aan de anderhalve meter grens bij het kerkbezoek.  

Bij  de financiën van onze parochie merken we ook de negatieve gevolgen van de coronacrisis. Als we alleen al naar de 

cijfers kijken betreffende de inkomsten die direct betrekking hebben op de H. Missen constateren we een inkomsten-

daling van 25% ten opzichte van vorig jaar. In onderstaande tabel hebben we deze cijfers verzameld van januari tot en 

met augustus 2020, en vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar. 

 

 
 

In de vorige uitgaven van de Clemens-Klok hebben we u opgeroepen dit gemis aan inkomsten met extra donaties aan 

te vullen, en diverse parochianen hebben dat reeds gedaan middels het overmaken van collectegeld via de bank. Hier-

voor onze dank, en deze donaties zijn reeds in deze cijfers verwerkt. 

Desondanks toch een forse daling van 25% ten opzichte van vorig jaar, en de vooruitzichten voor de rest van het jaar 

zijn zeer onzeker, zowel qua overheidsmaatregelen om het Coronavirus in te dammen, als het herstel van het kerkbe-

zoek. Een verder herstel wordt ook al bemoeilijkt doordat de koren nog niet de H. Mis mogen opluisteren. Kortom een 

zeer onzekere tijd. 

Wij als kerkbestuur doen er alles aan om, zowel de reguliere missen als de uitvaarten als ook de missen bij kerkelijke 

feestdagen, zo verzorgd mogelijk voortgang te doen vinden.  

Veel mensen bezoeken wekelijks de H. Mis, anderen kiezen hun momenten uit zoals uitvaarten of speciale kerkelijke 

feestdagen. Dat de kerkelijke betrokkenheid helaas niet bij iedereen even groot is, leidt ertoe dat de inkomsten ook 

dalen. En dat betekent voor ons als kerkbestuur een grote zorg om toch alle eindjes aan mekaar te knopen. Zoals u 

ziet met deze inkomstendaling is dat bijna niet meer mogelijk, en moeten we aan de bel trekken. Zoals u weet ont-

vangt onze kerk op generlei wijze financiële steun van derden en zijn we geheel aangewezen op deze directe inkom-

sten van collectes tijdens de vieringen, misstipendia, giften en ook uw kerkbijdrage. 

Beste parochianen,  

of u regelmatig naar de H. Mis komt, of onze kerk alleen bezoekt bij uitvaarten of bij speciale gelegenheden, de kerk 

staat voor u open. Ook als u maar zelden of alleen met de kerkelijke feestdagen komt, bent u van harte welkom en in 

alle gevallen heten ook de Vader, de Zoon en de H. Geest u welkom. Voor Hem zijn we allemaal even belangrijk. Wij 

als kerkbestuur hebben de taak om ervoor te zorgen dat Hij u welkom kan blijven heten in onze kerk, nu en ook in de 

toekomst. Daarom willen wij u dan ook vragen: steun ons in het volbrengen van onze taak middels uw financiële 

(extra) bijdrage, niet alleen voor de eredienst en het pastorale werk, maar ook voor de instandhouding van ons mooie 

kerkgebouw. 

Ondersteun ons met uw financiële bijdrage in de vorm van extra collecte of gift door deze over te maken 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 en omschrijving extra collecte of gift. 

 Onze parochie is een werkelijk houvast binnen onze dorpsgemeenschap en ons verenigingsleven en van blijvende 

waarde. Daarom deze oproep.  

 

Het kerkbestuur van de Parochie van de H. Clemens Hulsberg. 

Opbrengsten 

Bedragen in Euro’s 

Januari tot en 
met augustus 

2020 

Januari tot en 
met augustus 

2019 

Verschil 

Opbrengsten collecten tijdens de H. Mis en uitvaarten €    5.917 €    7.443 €   - 1.526 

Opbrengsten stipendia voor H. Missen €    1.830 €    3.150 €   - 1.320 

Opbrengsten kaarsengeld €    1.664 €    1.913 €      - 249 

Totaal €    9.411 €  12.506 €     3.095 
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Diensten en misintenties 

Zaterdag 26 september: Vooravond  

26e Zondag door het jaar A. 
19.00 uur: H. Mis. 

Jaardienst Marianne Coenen. 
 

Zondag 27 september:  

26e Zondag door het jaar A.  
11.00 uur: Gezinsmis.  

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

jaardienst Roos en Marie Ritzen;  

Ria Claessens-Halin (vanwege verjaardag).  
 

Woensdag 30 september: 

19.00 uur: H. Mis in de kerk. 

Antoon Gales (vanwege verjaardag); jaardienst  

Lei Hendriks, Leike Hendriks en overleden familie 

Hendriks-Wuijtenburg; overledenen familie Van 

der Broeck; Thei Meijers, ouders Veldman-van den 

Bosch, Rinus en ouders Meijers-Heunen; jaardienst 

Hub Geurten. 
 

Donderdag 1 oktober: 

18.30 uur: Rozenkrans bij het wegkruis. 
 

Vrijdag 2 oktober: 

10.30 uur: Communie aan de zieken. 
 

19.00 uur: H. Mis met toediening van het H. Vormsel 

door Mgr. Goulmy m.m.v. Tamara Strouken. 
 

Zaterdag 3 oktober: Vooravond  

27e Zondag door het jaar A. 
19.00 uur: H. Mis. 

Voor de levende en overleden leden van Drum-

band St. Rochus; Mia Hamers-Heijnen; zielen-

dienst Jeu Limpens. 
 

Zondag 4 oktober:  

27e Zondag door het jaar A.  
11.00 uur: Hoogmis.  

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

jaardienst Nell van der Aart; zielendienst Maria 

Custers-Schols; zielendienst Hans Laheij; jaar-

dienst ouders Toon Noteborn en Lena Gijzen;  

jaardienst ouders Lambert van der Broeck en 

Truus van der Broeck-Julicher. 
 

12.30 uur: Doopviering Cas Molin.  

Woensdag 7 oktober: 

19.00 uur: H. Mis in de kerk. 

Echtgenoten Jules Kengen en Tila Gielen en  

ouders; overledenen familie Van der Broeck;  

Thei Meijers. 
 

Zaterdag 10 oktober: Vooravond  

28e Zondag door het jaar A. 
19.00 uur: H. Mis. 

Jozef Bemelmans, Caroliene Wouters en Jos  

Bemelmans; zeswekendienst Eugène Speetjens; 

Els en Jan Lemmens.  
 

Zondag 11 oktober:  

28e Zondag door het jaar A.  
11.00 uur: Hoogmis.  

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

jaardienst Hen Dolmans; jaardienst Jan Schiffelers 

en Tineke Offermans; zielendienst Jef Houbiers; 

zeswekendienst Jeu Limpens; ouders  

Loyens-Pluijmaekers, Elly en Guus. 
 

12.30 uur: Doopviering Cas Limpens. 

 

Woensdag 14 oktober: 

19.00 uur: H. Mis in de kerk. 

Overledenen familie Van der Broeck;  

Thei Meijers; jaardienst ouders  

Wouters-Hamers en familie. 
 

Zaterdag 17 oktober: Vooravond  

29e Zondag door het jaar A. 
19.00 uur: H. Mis. 

Om levensruimte en eindelijk rust voor hen die, 

van huis en haard verdreven over de aarde  

worden opgejaagd. 
 

Zondag 18 oktober:  

29e Zondag door het jaar A.  
11.00 uur: Hoogmis.  

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

jaardienst Hub Ritzen; overledenen familie  

Dekkers-Crijns. 
 

12.30 uur: Doopviering Lars Renckens. 
 

Woensdag 21 oktober: 

19.00 uur: H. Mis in de kerk. 

Ouders Pierre Pluijmaekers en Mia Scheepers; 

overledenen familie Van der Broeck; ouders  

Frissen-Haagmans en overleden familie;  

Thei Meijers, ouders Veldman-van den Bosch,  

Rinus en ouders Meijers-Heunen. 
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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  
 

Zo. 27 sept 11.00 uur Gezinsmis 

Do.  1 okt 18.30 uur Rozenkrans bij het wegkruis 

Vr.   2 okt Communie aan de zieken 

Vr.   2 okt 19.00 uur Vormselviering 

Za.   3 okt 19.00 uur Drumband St. Rochus 

Wo.14 okt 20.00 uur Preekvoorbereiding (pastorie) 

  Opgeven bij pastoor pastoor@h-clemens.nl  

  Tel. 045-4051273 

Za. 31 okt 18.15 uur Rozenkrans bij het wegkruis 

Zo.  1 nov 11.00 uur Fanfare St. Caecilia 

  15.00 uur Allerzielenlof 

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 opgenomen 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: Leven met God 

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

Huisbezoek en ziekencommunie 

Als u het fijn zou vinden dat ik eens bij u langs kom, 
gewoon 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. 
U kunt mij bereiken via telefoon 045-4051273 of mail 
naar pastoor@h-clemens.nl  . 

Pastoor George Dölle 

Woord van de redactie  

4 oktober is de gedenkdag van St Francis-
cus, maar ook dierendag. Dit is geen toe-
val, want St Franciscus was de bescher-
mer van dieren en het milieu. 
Een uitspraak van St Franciscus was 
“Alle schepselen op aarde voelen als wij, 
streven naar geluk als wij…God wenst dat 
wij de dieren bijstaan wanneer ze hulp no-
dig hebben”. 
Een gedachte die we ons ter harte kunnen 
nemen. 

Gezinsmissen 
 

Op zondag 5 juli hebben we dit jaar een eerste gezinsmis 
gehad sinds de corona lock down. Velen waren daarbij 
aanwezig, we zaten tegen het maximum van het aantal 
bezoekers aan. Het was een mooie viering, zeker door de 
aanwezigheid van onze communicanten en vormelingen, 
die het ontvangen van de 1e H. Communie door corona 
uitgesteld zagen. 
 

Nu zijn we weer aan een nieuw school- en werkjaar be-
gonnen, met helaas nog steeds beperkingen en regels 
waaraan we ons te houden hebben vanwege het corona-
virus, dat nog niet overwonnen is. Toch willen we ook dit 
jaar weer maandelijks een gezinsviering organiseren, 
met voor de kleinsten een KinderWoordDienst, en voor 
de oudere kinderen een liturgie die qua teksten en zang 
aan hun niveau is aangepast, maar ook zo dat de volwas-
senen zich daarin thuis voelen. 
 

Het liefst hadden we na iedere viering samen met u een 
kop koffie of iets fris willen drinken, om nog even na te 
kletsen over de viering en nader kennis te maken. De 
coronaregels verhinderen dat echter op dit moment nog. 
We mogen alleen drinken aanbieden als het mooi weer 
is en we buiten kunnen staan. Dat zal misschien in sep-
tember en oktober nog wel kunnen, maar daarna is het 
te koud of te nat buiten. Dus we kijken per keer wat mo-
gelijk is.  
 

De data voor de gezinsmissen dit schooljaar zijn: 
 

- zondag 27 september 
- zaterdag 31 oktober  
- zaterdag 21 november  
- 24 december, kerstavond 
 

Pastoor G. Dölle 

Mariamaand oktober 

Oktober wordt in de Katholieke Kerk beschouwd als de 
tweede Mariamaand. 
Wij willen dan weer samenkomen bij het wegkruis aan 
het Europaplein om de Rozenkrans te bidden. 
We gaan proberen, om dit coronaproof te doen, op vol-
doende afstand van elkaar, zittend of staand (zonder 
gezongen marialiedjes). 
 

Donderdag 1 oktober om 18.30 uur 
 

Zaterdag 31 oktober om 18.15 uur  

mailto:pastoor@h-clemens.nl
http://www.h-clemens.nl/actueel/inspirerende-bijdrages/
mailto:pastoor@h-clemens.nl
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Oproep voor vrijwilligers 

 - Werkgroep Humisa  (zie pag. 15) 

 - Onderhoud kerkhof  (zie pag. 3) 

 - Back up  website en  

  facebook (zie pag. 4) 

 (email :  info@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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Boekbespreking: 
 

Eigenlijk heet ik Tsiwja 

Ik werd nieuwsgierig naar dit boek, om-
dat de schrijfster Carla van Dokkum 
aanwezig was bij de talkshow Op1. Ik 
werd gegrepen door haar verhaal en 
besloot het boek te gaan lezen. 
Ik kan het aanbevelen het is een vlot 
geschreven boek waar je doorheen 
raast. 
In Eigenlijk heet ik Tsiwja leer je Carla goed kennen. 
Haar nukken, haar twijfels, haar levenslust, haar ver-
driet, het leven dat ze leidt, het leven dat haar over-
komt, alles komt aan bod. En natuurlijk, wie is Tsiwja? 
Wie is Carla Bruins? Of Carla Weidema-Bruins, geboren 
Tsiwja de Swarte? 
Carla van Dokkum wordt geboren als Tsiwja de Swarte. 
Als ze in mei 1943 twee maanden oud is, worden haar 
Joodse ouders bij een razzia verraden. Baby Tsiwja 
wordt Amsterdam uitgesmokkeld en bij pleegouders 
ondergebracht. Na de oorlog heet Tsiwja inmiddels Car-
la en ontstaat een felle strijd over de adoptie (en het 
fortuin dat ze erfde). Als Carla elf is raakt ze bevriend 
met haar klasgenootje Ebbe Rost van Tonningen. Dat hij 
de zoon is van de gevreesde "zwarte weduwe' zei haar 
niets, ze wist niet eens dat ze Joods was. 
Met haar eerste man woont Carla drie jaar in Papoea-
Nieuw-Guinea. Na zeventien jaar volgt een dramatische 
scheiding en is er van haar erfenis niets meer over. 
Carla voelt zich tot haar achtenveertigste figurant in 
haar eigenleven. Desondanks maakt ze een opmerkelij-
ke carrière en zit bij ministers en andere regeringslei-
ders aan tafel. Na een leven van ontkenning en er niet 
over willen praten ontmoet ze in 2015 de 97-jarige 
jeugdvriendin van haar moeder. Ze krijgt voor het eerst 
foto's van haar ouders. 
Heeft u ook een boek gelezen waarvan u vindt dat meer 
mensen dit zouden moeten lezen dan laat ons dat we-
ten. Beschrijf in het kort de inhoud van het boek en 
waarom het de moeite waard is. Stuur dit naar de  
redactie (parochieblad@h-clemens.nl ) 

Marjo de Ruijter 

Vergeef alle kleingeloof 
en al het onrecht van deze dag 
en help mij gaarne te vergeven 

wie mij onrecht deden 
Laat mij in vrede onder uw beschutting slapen 

en bewaar mij 
voor de aanvechtingen van de duisternis. 

Ik draag aan U op allen die mij lief zijn 
ik draag aan U op dit huis 

ik draag aan U op mijn lichaam en mijn ziel 
God, uw heilige naam zij geprezen 

Amen. 

Dietrich Bonhoeffer 

Duitse verzetstheoloog (1906-1945) 
Een moedig mens, een authen-
tiek christen, een kritische tijd-
genoot. 
Hij kwam, vlak voor de capitula-
tie, door ophanging om het le-
ven in concentratiekamp Flos-
senbürg. 
Hij verzette zich tegen de waanideeën en de ideologie 
van de nationaal socialisten en de houding van de kerk 
in Duitsland t.o.v. dit nationaalsocialisme. 
Hij denkt in gevangenschap ook na over een tijd 
“zonder religie”. De mens is mondig geworden en leeft 
praktisch zonder God in de wereld. Hiermee zal de 
kerk moeten leren rekenen. Alleen door gebed en het 
doen van het goede zal zij weer aan geloofwaardig-
heid kunnen winnen. 
Aan het begin van de oorlog vluchtte hij naar Amerika, 
min of meer op de vlucht voor zijn onhoudbare positie 
in Duitsland. Maar hij voelt zich ongemakkelijk en 
schuldig. 
Daarom besluit hij om weer terug te keren. Hij moet 
deze moeilijke periode in Duitsland zijn!  
Hij wil niet lijdzaam aan de kant staan, maar aan de 
kaak stellen wat niet goed is in nazi-Duitsland. Zijn ge-
loof is geen geloof van loze mooie woorden maar van 
het goede doen en verantwoordelijkheid nemen. 
Geen theorie maar praktijk. 
Wilt u iets meer over hem lezen, stuur een mailtje 
naar parochieblad@h-clemens.nl of bel 06-536704886 
In gevangenschap schreef Dietrich Bonhoeffer o.a. de 
volgende gebeden voor zijn medegevangenen: 
 

Morgengebed  
God, tot u roep ik vroeg in de morgen 

help mij om te bidden 
en mijn gedachten te verzamelen; 

ik kan het niet alleen. 
In mij is het donker, maar bij u is licht 

ik ben eenzaam, maar U verlaat mij niet 
ik ben angstig, maar bij U is hulp 

ik ben onrustig, maar bij U is vrede 
in mij is bitterheid, maar bij U is geduld 

ik begrijp uw wegen niet, 
U weet de juiste weg voor mij. 

 
Avondgebed 

Heer mijn God, 
ik dank U dat Gij deze dag volbracht hebt; 

ik dank U dat Gij lichaam en ziel 
tot rust laat komen 
Uw hand was bij mij 

en heeft mij behoed en bewaard. 

mailto:parochieblad@h-clemens.nl
mailto:parochieblad@h-clemens.nl
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Sfeer bouwen 

 

Kijk eens om je heen in de 

klas. 

Denk je dat iedereen zich 

fijn voelt? 

Daar heb je misschien nog nooit over nagedacht.  

Maar de kans is groot dat je docent dat wel regel-

matig doet. 

Hij of zij wil natuurlijk dat je zo veel mogelijk leert.  

En dat kun je alleen maar doen als je je prettig voelt 

in de klas. 

Want hoe houd je je hoofd bij de sommen? 

Lastig als je steeds bang moet zijn voor een plagerij-

tje of zelfs pesterij! 

En hoe oefen je met discussiëren?  

Lastig, als je voelt dat je je mening niet mag geven. 

Je houdt liever je mond! 

En durf jij om hulp te vragen aan je buurman of 

buurvrouw? 

 Lastig, als degene naast je zegt hoe dom je wel niet 

bent! 

Een veilige sfeer is dus niet alleen de verantwoorde-

lijkheid van je docent. 

Ook jij kunt ervoor zorgen dat iedereen zich prettig 

voelt in de klas. 

Kijk dus eens wat vaker om je heen. 

En bedenk wat jij kunt doen om te bouwen aan een 

goede sfeer. 

Bron: Maxine Herinx 

Ballonnen  
 
"Een leraar bracht ballonnen 

naar school en vroeg de kin-

deren om ze op te blazen en 

daarna hun naam erop te zetten. Ze gooiden de ballon-

nen de hal in terwijl de leraar ze husselde. Daarna gaf 

hij de kinderen vijf minuten om de ballon met hun 

naam erop te vinden. Ze renden rond en zochten uitzin-

nig. Maar toen de tijd op was, had niemand zijn eigen 

ballon gevonden. 

Daarna moesten ze van de leraar de dichtstbijzijnde 

ballon oppakken en hem aan de persoon geven wiens 

naam erop stond. In minder dan twee minuten had ie-

dereen zijn eigen ballon. 

Tenslotte zei de leraar, "Ballonnen zijn als geluk. Nie-

mand vindt het als ze het enkel voor zichzelf zoeken. 

Maar als iedereen investeert in elkaars geluk, vinden ze 

hun eigen geluk het snelst." 

 

Bron: Syrella Johan 
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    Oktober wereldmissiemaand 

Thema ; “Gelukkig de vredestichters“ 

Het sterke netwerk van de katholieke kerk  

In deze crisis kan de katholieke kerk van West Afrika een 

belangrijke rol spelen want zij is met haar netwerk in bijna 

elk dorp aanwezig. 

De mensen vertrouwen eerder de kerkelijke medewerkers 

dan hun regering. Bijna geen enkele andere organisatie 

kan door haar sterke netwerk van solidariteit zoveel men-

sen terzijde staan en moed geven. De aartsbisschop zegt, 

op dit moment lijkt alles alleen maar donker en beangsti-

gend, maar we geven nooit op. Wij hebben in het verleden 

samen voor grotere uitdagingen gestaan en overwonnen. 

Deze zal niet anders zijn, vooropgesteld dat we het samen 

doen. 

Stemmen van hoop 

Te midden van de oplaaiende conflicten en problemen als 

honger, armoede en nu ook de coronapandemie klinken 

echter ook stemmen van hoop. Stemmen van kerkelijke 

medewerkers die zich actief inzetten voor vrede tussen 

christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want 

alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden. 

Zuster Maria Vitalis werkt in een ziekenhuis. Zij zorgt ook 

voor families die gevlucht zijn voor Boko Haram en al jaren 

in provisorische hutten wonen op het terrein van de kerk. 

De bisschop heeft deze ter beschikking gesteld. 

Zr. Maria gaat naar de gezinnen en vertelt hen over hygi-

ëne en gezondheid. Dan vertelden de mensen haar over 

hun vlucht. Zij luisterde en bemoedigde hen om niet op te 

geven. Niet opgeven is nu met het coronavirus het motto. 

Overal waar de zuster kan geeft ze adviezen hoe men zich 

kan beschermen. 

Gelukkig de vredestichters 

Onder dit motto uit de Bergrede voert Missio dit jaar de 

campagne voor de Wereldmissiemaand. Te midden van de 

grote problemen als honger, armoede, terreur en de co-

ronapandemie in West Afrika wil Missio stemmen van 

hoop laten horen. 

Missiezondag is vooral een feest van solidariteit. We vie-

ren dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap 

van mensen die verantwoording voor elkaar nemen. 

Deze verantwoordelijkheid wordt concreet in de wereld-

wijde collecte, die Missiezondag tot de grootste solidari-

teitsactie van de katholieken maakt. 

Missio steunt wereldwijd kinderen in nood, het pastorale 

werk van parochies en bisdommen en de opleiding van 

priesters, diakens, pastorale werkers en catechisten. 
 

Voor dit goede doel houden wij een deurcollectie in het 

weekend van 17 en 18 oktober. Mocht u niet in de gele-

genheid zijn dan kunt u uw gaven overmaken op. 

NL 65 INGB 0000 00 1566 t.a.v. Missio Den Haag. 

                                           Werkgroep “Humisa“ 

 

Annulering  

Divorced  Kienen 

 

Het zal niet als een complete verrassing komen, maar 

zoals zovele evenementen, zal ook het Divorced Kienen 

op 12 december helaas niet doorgaan.  

De huidige richtlijnen en maatregelen maken het on-

mogelijk om op een verantwoorde, maar vooral gezelli-

ge, manier Coronaproof te ‘kienen’.  Het zou de 

2e editie worden van deze ludieke muzikale ‘kienavond’ 

en de organiserende Drumband St. Rochus had deze 

avond reeds verschoven van 21 maart naar 12 decem-

ber. Normaliter is 3x scheepsrecht en die nieuwe da-

tum komt er ook zeker, maar is vanwege de onzekere 

toekomst moeilijk vast te leggen. Daarom bieden wij 

iedereen de kans de gekochte entreekaarten te retour-

neren. Er worden binnenkort 2 momenten georgani-

seerd waarop deze kaarten teruggegeven kunnen wor-

den, nl. maandag 5 oktober en maandag 19 oktober in 

het verenigingslokaal Cafe-Zaal Op de Trepkes aan de 

Kerkheuvel in Hulsberg. Inlopen is mogelijk tussen 

19.30 en 21.00u.  

Uiteraard is het ook mogelijk om de entreekaart niet te 

retourneren en zodanig de betaalde ticketprijzen als 

gift te doneren.... hoe dan ook, wij hopen jullie op-

nieuw te mogen begroeten als wij een 2e editie mogen 

organiseren…. 

Drumband St. Rochus 

Mededelingen en verenigingsnieuws 
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Mededelingen en verenigingsnieuws 

  “KOM- 

muziek luisteren“ in  

Gemeenschapshuis     

De Lange Berg   

 

Voor onze volgende KOM activiteit op 22 oktober heb-

ben we troubadour, conferencier, schrijver en dichter 

Sjeng Fransse ofwel Jean Keulen bereid gevonden deze 

middag te verzorgen. Zoals hij zelf ooit zei speelt hij 

vanuit zijn hart het meest de romantisch, humoristisch, 

filosofisch, prettig gestoorde pastoorachtige trouba-

dour. Al sinds zijn 15e jaar schrijft en zingt Jean Keulen, 

alias troubadour Sjeng Fransse uit Thull-Schinnen, nu 

wonend in Hulsberg, liedjes, gedichten, limericks en 

moppen. Hij  begon al op zijn 15e met vasteloaves lied-

jes voor Schinnen en omstreken. Deze middag zal hij 

zeker ook het nummer ten gehore brengen dat hij in 

1980 in de landelijke hitparade van "Op volle toeren", 

gepresenteerd door Giel Montagne, ook zong, "jopie ja, 

ja, Jopie, Jopie jé" 

Jean is trots te kunnen vertellen dat hij  in 1994 gefilmd 

is door de WDR, voor de documentaire 

"Deutschlandbild der Holländer". We zijn dan ook ver-

heugd om samen met hem deze KOM middag in te vul-

len. Ondanks dat de Corona maatregelen nog altijd on-

zeker blijven gaan we er vanuit dat de volgende KOM-

activiteit gehouden wordt op donderdag 22 oktober. 

Onze groep met vrijwilligers staat weer voor u klaar om 

er samen met Sjeng Fransse een gezellige middag van 

te maken. Er is natuurlijk ook de gelegenheid voor een 

praatje onder het genot van een kopje koffie met wat 

lekkers erbij. 

Vanwege de Corona maatregelen is het noodzakelijk 

dat u zich van te voren aanmeldt. Dit kan via onder-

staande kanalen. Uiteraard is het gemeenschapshuis 

de Lange Berg ook open voor al 

uw activiteiten. We kunnen sa-

men met u bespreken hoe de 1,5 

meter gewaarborgd kan worden. 

Neem vrijblijvend contact op met 

Kitty Hagemans. Dit kan via 

mail: gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com  of bel 

naar: 06 55508453.  

Graag tot ziens, maar vooral: KOM. 

EHBO, pleister actie 

 

Dit jaar zijn we niet bij u aan de deur geweest. Zoals u 

zult begrijpen niet zonder reden. Het coronavirus 

heeft ons hiertoe gedwongen.  

Als u toch een bijdrage wilt leveren en de EHBO een 

warm hart toedraagt…..ons rek.nr. is: NL38 RABO 

0124100880 t.n.v. Kath. Ver. voor E.H.B.O. Hulsberg. 

 

Humisa Hulsberg 

Ondanks de Coronacrisis heeft de Hulsbergse sponsor-

loop dit jaar toch nog € 1.411,79 opgebracht. De kin-

deren van groep 1 t/m 5 hebben in hun spaarpotjes  

€ 313,21 bij elkaar gespaard. Samen is dat  € 1.725,-. Dit 

is minder dan andere jaren maar toch een mooi bedrag. 

Alle sponsoren en kinderen Bedankt! 
 

Dankzij een extra externe sponsoring werd dit bedrag 

aangevuld met € 875,- zodat we dit jaar € 2600,- via 

pastoor Amal  naar India kunnen overboeken. Een ge-

weldig bedrag!  Dit geld is bestemd voor het weeshuis 

Annai Home dat we al jaren steunen. Van dat geld krij-

gen de kinderen extra voeding en kunnen kansarme kin-

deren verder studeren. Nogmaals bedanken we allen 

die dit geld hebben ingezameld. 
 

Jammer genoeg is de sponsorloop 2020 niet kunnen 

doorgaan i.v.m. de Coronacrisis. We zijn blij met het bij 

elkaar gebrachte geld; zeker de kinderen van Annai Ho-

me. 
 

Omdat de werkgroep Humisa steeds ouder wordt kun-

nen we extra handen gebruiken zodat we de groep 

niet hoeven op te heffen. Wij hopen dat er anderen 

zijn die de Hulsbergse sponsorloop, die al meer dan 30 

jaar door ons georganiseerd is, nieuw leven kunnen 

inblazen. Zo niet, dan zullen we de werkgroep moeten 

opheffen. We hopen op versterking van onze werk-

groep. 
 

Mochten er mensen zijn die ons willen ondersteunen 

dan zijn ze van harte welkom via: 

Jacqueline Pluijmaekers telefoon 045-4051872 of  

fpluijmaekers1945@kpnmail.nl  

Frans Voncken, telefoon 045-4052216 of  

fenpvoncken@gmail.com. 
 

Met vriendelijke groet, leden werkgroep Humisa 

mailto:gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com
mailto:fpluijmaekers1945@kpnmail.nl
mailto:fenpvoncken@gmail.com
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Colofon 
 
Pastoor Dölle  T 045 - 4051273 

    Kerkheuvel 7 

    6336 AX  Hulsberg 
 

Pastoor Geilen  T  06-25393435 
          

Parochiespreekuur 

dinsdag tussen 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 24 okt. - 20 nov.) 

moeten kopij voor de redactie en advertenties uiter-

lijk op 6 okt. via email  worden aangeleverd.  

Misintenties moeten uiterlijk  13 okt. 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

