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Sacramentsprocessie in coronatijd
Mensen maken zich zorgen: kunnen we deze zomer wel of niet naar het buitenland op vakantie? Vorig jaar mochten we
wel naar het buitenland, maar niet te ver weg. Wat zal deze zomer brengen, als hopelijk de meerderheid van de inwoners van ons land gevaccineerd zal zijn? Als kerk hebben we andere zorgen dan de zomervakantie. Zullen we binnenkort
onze zorg en aandacht weer volledig aan de mensen mogen geven, zullen mensen weer zonder beperkingen deel kunnen nemen aan vieringen in en rondom de kerk? Vorig jaar hebben we geen sacramentsprocessie kunnen houden vanwege Corona, en ook dit jaar kan het nog niet. We vinden dat allemaal jammer, want de sacramentsprocessie betekent
wel iets voor onze gemeenschap. Wij houden de processiezondag altijd een week later als de gevierde sacramentsdag.
Wat is eigenlijk de bedoeling van een sacramentsprocessie, waarom is die zo belangrijk voor een parochiegemeenschap? De processie is van oudsher verbonden met het hoogfeest van Sacramentsdag (2e donderdag na pinksteren 3
juni), dat we dit jaar vieren op zondag 6 juni. Dit feest werd voor het eerst gevierd in het bisdom Luik in 1246, en in 1264
door paus Urbanus IV vastgesteld als feest voor de gehele Kerk. Als snel vonden op deze feestdag processies plaats,
waarbij men het Lichaam van Christus ronddroeg in stad of dorp. Het accent bij dit feest en ook bij de processie ligt op
het sacrament van de Eucharistie. Dit sacrament is door Jezus ingesteld tijdens het Laatste Avondmaal. Hij nam toen het
brood, brak het en zei: “Dit is mijn Lichaam.” Zo nam Hij ook de beker met wijn, en sprak: “Dit is mijn Bloed.” In de vroege middeleeuwen werd in de theologie vastgelegd, dat Jezus werkelijk in brood en wijn aanwezig is en dat deze substanties, ook al zien ze er nog uit als brood en wijn, toch veranderd zijn in het Lichaam en Bloed van de Heer. Ook vonden in
deze tijd veel zgn. Sacramentswonderen plaats, zoals in Meerssen in 1222, om het geloof in Jezus’ aanwezigheid in
brood en wijn te bevestigen.
Waarom dit verlangen naar zichtbaarheid van het Lichaam van Christus in het brood, naar het ronddragen daarvan in de
gemeenschap? Ik denk dat het begin ligt bij Thomas, die ook eerst wilde zien alvorens tot geloof te komen. Ook wij willen Jezus graag ‘zien’, dat Hij tastbaar en zichtbaar bij ons aanwezig is. Hij heeft ons gevraagd zijn Laatste Avondmaal
steeds te herhalen, en Hem zo aanwezig te stellen in onze gemeenschap. Hij nodigt ons aan zijn tafel, Hij deelt zichzelf
met ons. Al vroeg begon men ermee om een deel van dit Brood op een speciale plaats in de kerk, het tabernakel, te bewaren voor de zieken, die niet bij de viering aanwezig konden zijn. Maar men wilde meer: als Jezus aanwezig is in het
Brood, is Hij daarin ook zelf ‘zichtbaar’ voor ons. Dus ging men het brood, zijn Lichaam, plaatsen in een mooie houder,
de monstrans, en die ook ronddragen in de gemeenschap. Jezus, aanwezig in het brood dat zijn Lichaam is, werd zo voor
de mensen zichtbaar aanwezig in hun gemeenschap. We willen als mensen eenmaal graag iets zien, niet alleen geloven.
Deze eerbied voor Christus in het sacrament is gebleven ook in onze tijd, en daar ligt de reden dat wij nog steeds een
sacramentsprocessie houden. Maar ook als we dit jaar geen grote processie kunnen houden, dan toch is Jezus in onze
gemeenschap aanwezig, helpt Hij ons en staat ons bij. Zijn aanwezigheid is zijn liefde voor ons. Liefde tussen twee mensen kunnen we ook niet ‘zien’ of ‘zichtbaar’ maken, en toch geloven we dat die er is, ervaren we die. Zo kunnen we ook
Gods aanwezigheid in onze gemeenschap, zijn liefde ervaren, ook al is Hij niet zichtbaar. En hopelijk volgend jaar weer
wel een processie!
Pastoor George Dölle
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- Voor al uw groenten en fruit.

- Heerlijke dagverse salades,
lekkernijen en vers belegde broodjes.
Wiebachstraat 5b - 6466 Kerkrade

Ook bent u van harte welkom voor de

T. +31 (0)45 546 55 86 – kerkrade@rouwettebanden.nl

- lekkerste streekproducten

Putweg 49a - 6343 PD Klimmen

- en de leukste cadeaus.

T. +31 (0)45 405 12 86 - klimmen@rouwettebanden.nl

Geopend van dinsdag t/m zaterdag

www.rouwettebanden.nl - www.eurotyre.com
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Parochieberichten

Aan alle parochianen en inwoners van
Genhout, Hulsberg en Schimmert

Overleden

In de Beleidsbrief oktober 2020 heeft bisschop Harrie
Smeets van het bisdom Roermond nogmaals benadrukt,
dat in Limburg alle parochies uiterlijk eind 2021 deel dienen uit te maken van een zogenaamd samenwerkingsverband. De kerkbesturen van de parochies Sint-RemigiusSchimmert en Sint-Hubertus-Genhout zijn eerder bijeengekomen om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Op advies van de hiervoor gevormde stuurgroep is er
onlangs ook toenadering gezocht bij het kerkbestuur van
de St. Clemensparochie in Hulsberg om dit samenwerkingsverband te versterken. Op de hiervoor georganiseerde bijeenkomst hebben de voltallige kerkbesturen
van deze drie parochies zich unaniem uitgesproken om
de mogelijkheden in deze te onderzoeken en ons ten volle in te zetten om tot een positief resultaat te komen. Wij
zullen u als parochianen en inwoners van Genhout, Hulsberg en Schimmert op de hoogte blijven houden van de
ontwikkelingen en vorderingen in dit proces en hopen
eind dit jaar een visie tot samenwerking te kunnen presenteren.
Kerkbestuur parochie Sint-Hubertus-Genhout.
Kerkbestuur parochie Sint-Clemens-Hulsberg.
Kerkbestuur parochie Sint-Remigius-Schimmert.

Op 23 mei is op 74-jarige leeftijd in Nuth overleden They
Zautsen. They woonde vroeger in de Raadhuisstraat.
De avondwake tot zijn nagedachtenis heeft 31 mei in
onze kerk plaatsgevonden. Crematie in besloten kring.
Op 24 mei is op 89-jarige leeftijd overleden Zef Loijens. Zef woonde aan de
Wissengrachtweg. De uitvaart vanuit
onze kerk heeft op 29 mei in besloten
kring plaats gevonden, waarna crematie. De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 10 juli om 19.00 uur.

Processiezondag 13 juni
Ook dit jaar kan de jaarlijkse traditionele processie niet
doorgaan vanwege corona, erg jammer.
We willen kijken, afhankelijk van het weer en de richtlijnen op dat moment, of we toch een beetje processiegevoel kunnen creëren.
Dit willen wij doen, door op beperkte schaal wèl de
openluchtmis in de tuin van het zusterklooster te houden. Dit op de gebruikelijke tijd van 11.00 uur.
Wij beslissen dit pas op het laatste moment, afhankelijk
van de hierboven genoemde restricties.
Ook dan moet u zich bij pastoor aanmelden als u naar
deze H. Mis wilt komen.
Wij zullen het al dan niet doorgaan communiceren via
facebook, website en de mededelingen in de kerk.
Het kerkbestuur

Misdienaars 22 mei 2021
Een prachtige start van het pinksterweekend, een mooi
versierde kerk met rood in de hoofdrol.
Beiden dames staan hier bij het rode kazuifel van pastoor.
YUNA OBERJÉ heeft vanavond als echte misdienaar mogen dienen, samen met BENTHE DESWIJZEN, zij ontvangt
tweede pinksterdag haar eerste heilige communie. Mooi
om te weten dat we
beiden dames nog
vaker gaan
ontmoeten
in de kerk.
Wil jij ook
misdienaar
worden?
Geef je dan
op bij pastoor Dölle...

Misdienaars 8 mei 2021
Wat kan het toch mooi zijn in je voorjaarsvakantie te
helpen als jonge parochianen. Deze meiden hebben zaterdag 8 mei, pastoor Dölle goed geholpen met het klaar
maken van de tafel.
IZA WETZELS & PARIS HERVEILLE gaan zondag 27 juni
2021 hun eerste communie ontvangen.
Ze zijn van
harte uitgenodigd
om na hun
communie
aan te
sluiten bij
de vaste
misdienaarsgroep.
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wachten?
We worden op alle mogelijke manieren en door diverse
wetenschappers en bekende personen gewaarschuwd
(Paus Franciscus/Laudato Si, Greta Thunberg/‘Aangezien
onze leiders zich als kinderen gedragen, moeten wij de
verantwoordelijkheid nemen die zij lang geleden hadden
moeten nemen.’, Al Gore, etc.).
Ook wij moeten en kunnen onze verantwoordelijkheid
nemen, door een duurzame levensstijl, door er te zijn
voor onze medemens dichtbij, veraf en noodgedwongen
op weg naar ons. Door ons niet langer als consumptievee te laten misbruiken. Vijf voor twaalf is al lang voorbij.
Als christenen mogen we geloven dat we er niet alleen
voor staan, Hij en Zijn Geest gaan met ons mee. Maar Hij
vraagt ook van ons, dat we niet met onze armen over
elkaar toekijken. Ook ons, vaak kleine, aandeel is van belang.

“Wij leven in vrede.
Wij leven in welvaart.
En we staan op een splitsing van wegen.
We moeten beslissen, of we, figuurlijk gesproken,
verder racen op de snelweg
of een afrit nemen,
omdraaien
en onze leefstijl ingrijpend aanpassen.
Er over nadenken
en weer in evenwicht brengen.
We hebben het zelf in de hand.”
Notker Wolf OSB
Wat is het milieu, wat is de aarde, wat zijn onze medemensen ons waard?
Bijna dagelijks, als je er voor open staat, worden we via
de media (internet, tv, boeken etc.) geconfronteerd met
onze vernietigende levensstijl.
Onze aarde en de meeste mensen op de aarde worden
tot op het bot uitgezogen.
Alles draait om macht en geld.
Mensen die werken zijn niet meer belangrijk. Zij kunnen
vaak met hard werken nog niet, op een fatsoenlijke manier, in hun levensonderhoud voorzien. Er is geen geld
om kinderen te laten studeren, zodat zij het later beter
krijgen. Het grote geld wordt verdiend door de rijke landen, de multinationals en de aandeelhouders.
Hele gebieden op onze aarde worden onbewoonbaar
door er de waardevolle grondstoffen weg te halen, het
water tot op grote diepte weg te pompen en de vruchtbare grond uitgemergeld achter te laten. De oorspronkelijke bewoners zijn verplicht om hun heil elders te zoeken, de meesten zal het niet lukken. Hoe lang blijft het
nog een “ver van mijn bed show”? Voor veel mensen in
ons “welvarend” Nederland is dat nu al niet meer het
geval.
Ook bij ons zijn er al veel mensen afhankelijk van
voedsel- en kledingbanken, omdat hard werken niet
meer genoeg is.
Alles is gebaseerd op meer. Meer omzet, meer winst,
meer geld, ten koste van alles. En we werken daar (nog)
allemaal aan mee. Als we niet snel de bovengenoemde
figuurlijke afrit nemen en omdraaien, gaat het op korte
termijn faliekant mis.
Het milieu, de aarde, onze medemensen en ook wij zelf
(op het moment dat we er de dupe van worden), pikken
het niet meer. Moeten we, nog langer, dat moment af-

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 ontvangen, 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

Begin bij mij
Heer, vernieuw uw Kerk
en begin bij mij.
Heer, bouw uw parochie op
en begin bij mij.
Heer, sticht overal op aarde vrede,
laat ons in contact met U komen
en begin bij mij.
Heer, breng uw liefde en waarheid bij alle mensen
en begin bij mij.
Dit anoniem gebed is afkomstig van christenen uit China.
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Zondag 2 mei, onze communicanten 2020 wandelen langs “Heiligenhuisjes”
Samen wandelen de communicanten door ons dorp.

Bidden voor ☀mooi weer op zondag 9 mei. Als eerste naar de zusters Oblaten, door naar Arensgenhout, via Aalbeek
terug naar Hulsberg centrum.
Het Onze Vader, het Weesgegroet en het Corona-gebed wordt gebeden. Dat alle
noveenkaarsen die aangestoken zijn, negen dagen lang mogen branden, en al deze gebeden verhoord mogen worden.
Alle gebedjes recht uit het hart van deze kinderen.
God is liefde, liefde raakt Zijn Hart! ❤

1e H. Communie groep 2020
Zondag 9 mei hebben 12 kinderen uit onze parochie voor de eerste keer de H. Communie ontvangen. Het was een
schitterende dag en een hele mooie viering. Ze hebben er lang op moeten wachten: vorig jaar kon vanwege corona de
Communieviering niet doorgaan. We hopen onze nieuwe vrienden van Jezus nog vaker in onze kerk te mogen begroeten.

Filmpje van interview met pastoor op YouTube https://youtu.be/hQ-lZ3Q4Gt8
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Diensten en misintenties

Vrijdag 18 juni:
19.00 uur: H. Mis met toediening H. Vormsel door
deken Jack Honings
Voor onze vormelingen, dat het geloof hun
tot steun mag zijn.

Zaterdag 5 juni: Vooravond 10e Zondag door
het jaar B / Vooravond Sacramentsdag.
19.00 uur: Dankviering communicantjes.
Jaardienst Jules en Marianne Dortu-Hoefnagels;
jaardienst ouders Habets-Dentener; zielendienst
Tiny Meijers-Veldman.

Zaterdag 19 juni: Vooravond
12e Zondag door het jaar B.

Zondag 6 juni: 10e Zondag door het jaar B /
Sacramentsdag.

19.00 uur: H. Mis.
Ouders van het echtpaar Huntjens-Lemmerling;
2e jaardienst Jan Hamers; 2e jaardienst Els
Lemmens-Hofman.

11.00 uur: Hoogmis.
Voor de parochie en tot intentie van de zieken;
zeswekendienst Jef Ramaekers; Hans Laheij
(vanwege verjaardag).
13.00 uur: Doopviering Rosie Joosten.
Woensdag 9 juni:
19.00 uur: H. Mis.
Hannie Gales-Benden (vanwege verjaardag) en
jaardienst voor Antoon Gales.
Donderdag 10 juni:
18.30 uur: Aanbidding.
19.00 uur: H. Mis.
Jan Hamers (vanwege trouwdag).

Zondag 20 juni: 12e Zondag door het jaar B.
11.00 uur: Hoogmis.
Voor de parochie en tot intentie van de zieken;
Jef Houbiers (vanwege vaderdag); zielendienst
Jef Ramaekers.
Woensdag 23 juni:
19.00 uur: H. Mis.
Dat Gods liefde ons bemoedigt en sterkt.
Donderdag 24 juni:
Geboorte van de H. Johannes
de Doper.
18.30 uur: Aanbidding.
19.00 uur: H. Mis.

Zaterdag 12 juni: Vooravond
11e Zondag door het jaar B.
19.00 uur: H. Mis.
Guus Huntjens en Philomena HuntjensLemmerling; Jan Schiffelers en Tineke Offermans;
Els Ackermans-Mommers; 1e jaardienst Finy
Martens-Evers.

Zaterdag 26 juni: Vooravond
13e Zondag door het jaar B.
19.00 uur: H. Mis.
Hub en Frank Driessen.

Zondag 13 juni: 11e Zondag door het jaar B.

Zondag 27 juni: 13e Zondag door het jaar B.

11.00 uur: Hoogmis.
Voor de parochie en tot intentie van de zieken;
levende en overleden bewoners van de buurt
Raadhuisstraat; ouders Janssen-Schrouff en zonen
Wiel en Lei en dochter Mia; jaardienst ouders
Muijs-Speessen en kinderen; zielendienst Els
Pluijmakers-Janssen; ouders Gerads-Laumen,
ouders Starmans-Ritzen en dochter Christin.
Woensdag 16 juni:
19.00 uur: H. Mis.
Voor opleving van het kerkbezoek nu dat weer
mogelijk is.
Donderdag 17 juni:
18.30 uur: Aanbidding.
19.00 uur: H. Mis.

09.30 uur: Hoogmis.
Zielendienst Mia Lousberg-Knops.
11.00 uur: Viering 1e H. Communie, Groep 1 2021.
Voor de parochie en tot intentie van de zieken;
voor alle communicantjes.
Woensdag 30 juni:
19.00 uur: H. Mis.
Om Gods zegen voor alle mensen.
Donderdag 1 juli:
18.30 uur: Aanbidding.
19.00 uur: H. Mis.
Vrijdag 2 juli:
10.00 uur: Communie aan de zieken.
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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

Raadhuisstraat 107
Hulsberg
045-4055056
De beste service
Voor reële prijzen.
Diverse occasions,
Ook op bestelling!
www.jdautoservice.nl
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Parochiekalender

Welkom in dit Godshuis
Vermoeide reiziger, welkom in dit huis.

Vr. 4 juni

Ziekencommunie

Za. 5 juni

Dankviering H. Comm. Groep 2020

Hier is een stoel voor wie moe is.
Hier is hoop voor wie verdwaald is.
Hier is liefde voor wie vol wrok is.
Hier is geloof voor wie twijfelt.
Hier ben je verwacht zoals je bent.
Want zo dikwijls heeft God naar jou gezocht.
Zo dikwijls heeft hij op jouw gewacht.

Zo. 13 juni Processiezondag
Vr. 18 juni 19.00 uur H. Vormsel (besloten)
Zo. 27 juni 9.30 uur reguliere Hoogmis (extra)
Zo. 27 juni 1e H. Communie Groep 1 2021 (besloten)
Vr. 2 juli

Sta even stil.
Adem in het verleden van dit huis
je eigen nieuw begin.
Sluit je ogen, word even stil,
want in de stilte hoor je
de echo van Gods woord.

Ziekencommunie

Zo. 19 sept 1e H. Communie Groep 2 2021

Woord van de redactie

Ga even zitten,
hol ook hier niet jezelf voorbij.
Vouw je handen, open je hart, bid.
En als je dat niet kunt,
als je niet geloven kunt,
omdat je pijn hebt,
ga dan naar huis
met de groet ‘Sjaloom’, vrede en alle goeds.

Deze maand hebben we twee heuglijke
feiten te vieren in onze parochie.
Op 18 juni ontvangen een aantal
jongeren het sacrament van het
vormsel en op 27 juni volgt de eerste
heilige communieviering van de
eerste groep van 2021.
Fijn dat jullie actief willen deelnemen
aan onze parochie.
Hartelijk Gefeliciteerd allemaal, we
wensen jullie een mooie dag!

Tekst gevonden in een kapel

Aanmelden voor de H. Mis + mondkapjesbeleid
Op dit moment mogen we i.vm. corona 10% van het aantal zitplaatsen bezetten tijdens de Heilige mis, dat zijn 42 plekken.
Aanmelden blijft dus noodzakelijk Als er meer aanmeldingen

zijn, worden ook wel in overleg extra missen ingelast.
Verder willen we jullie verzoeken om ook in de kerk, als
publieke ruimte, een mondkapje te dragen.
Als je loopt mondkapje op. Als je zit op voldoende afstand mag het af.
Als u zich niet lekker voelt, blijf dan thuis.
Telefonisch: 045-4051273 (pastoor)
Via mail:
pastoor@h-clemens.nl
Bedankt voor jullie medewerking.
Het kerkbestuur

Parochiespreekuur
Dinsdagmorgen van 10.00-12.00 uur is er op onze pastorie 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.

Interieurverzorgster voor onze pastorie
Onze huidige interieurverzorgster, Tineke Renckens,
heeft te kennen gegeven dat ze op niet al te lange termijn wil stoppen met het huishoudelijk onderhoud van
de pastorie.
Daarom zijn we op zoek naar een opvolgster die deze
taak van haar wil overnemen.
U kunt, bij interesse, contact opnemen met pastoor
Dölle, per brief (Kerkheuvel 7), per mail (pastoor@hclemens.nl of telefonisch (045-4051273) .

Pastoor George Dölle

Op de website van onze Parochie:
Onder actuele bijdrages:
http://www.h-clemens.nl/actueel-2/ Paus Franciscus over
communicatie.
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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

In liefdevolle herinnering

Jan Hamers

19 juni 2019

2 jaar zonder jou

Sportparklaan 10
6336 AB Hulsberg
Hulsberg

19 juni 2021

Open vanaf 14.00 uur
Zondag
10.00 uur
Woensdag Rustdag
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Kabouter Druppie
en eekhoorn Pluim vinden
rommel in het bos.

Een mooi kort verhaal over
tevreden zijn
Een rijke fabriekseigenaar zag
tot zijn afschuw een visser lui naast zijn boot liggen om
van de zon te genieten. ‘Waarom ben je niet aan het
vissen?’ vroeg de fabriekseigenaar. ‘Omdat ik genoeg
vis heb gevangen voor vandaag’, zei de visser.
De man: ‘Waarom vang je er niet nog een paar?’
De visser: ‘Wat zou ik ermee moeten?’
‘Je zou geld kunnen verdienen’ luidde het antwoord.
‘Daarmee zou je een motor op je boot kunnen laten
monteren om verder de zee op te gaan en meer vis te
vangen. Dan zou je genoeg verdienen om nylon netten
te kopen. Die zouden je meer vis en meer geld opleveren. Al gauw zou je genoeg geld hebben om twee boten
te bezitten… misschien wel een hele vloot. Dan zou je
een rijk man zijn net als ik.’
‘Wat zou ik dan doen?’ vroeg de visser. ‘Dan zou je werkelijk van het leven kunnen genieten’ zei de fabriekseigenaar.
‘En wat denk je wat ik nu aan het doen ben?’ antwoordde de visser.

Druppie en Pluim lopen door het bos. Opeens zien ze
een plastic zak op de grond liggen. Nieuwsgierig lopen ze
er naartoe. Ze maken de zak open en zien dat er allemaal rommel in ligt; stukjes snoeppapier, stokjes van
ijsjes, een draadje, een patatbakje en nog veel meer.
Pluim wordt heel erg boos en zegt: ”Wie heeft dat gedaan? Mensen moeten hun spullen in de afvalbak gooien en niet zomaar op de grond!” Ze willen graag weten
wie het heeft gedaan en gaan op onderzoek uit.
Opeens horen ze lawaai. Pluim en Druppie verstoppen
zich achter een struik en zien een paar mensen op een
omgevallen boomstam zitten. Ze hebben een plastic zak
bij zich waar hun boterhammen in zitten. Als de mensen
hebben gegeten, gooien ze de zak op de grond en lopen
weg. Pluim en Druppie kijken elkaar aan en besluiten
achter de mensen aan te lopen.
“Meneer, mevrouw!” roept Druppie. De mensen stoppen met lopen en draaien zich om. Waar komt dat stemmetje vandaan? Omdat Druppie zo klein is zien ze hem
niet. “Meneer, mevrouw!” roept Druppie weer. De mensen kijken naar de grond en zien een kabouter en een
eekhoorn. “Wat is er?” vraagt de mevrouw. Druppie
zegt:” We hebben gezien dat u uw rommel op de grond
in het bos hebt laten liggen.”
De mevrouw krijgt een kleur en zegt: ”Ja, dat is waar. Er
staat geen afvalbak en toen heb ik het maar laten liggen”.
Pluim zegt:”Dat is niet zo netjes. U moet al uw rommel
in een afvalbak gooien en als die er niet staat moet u het
meenemen en ergens anders in een bak gooien. U mag
geen rommel in het bos gooien of op straat”.
Druppie zegt: ”En het is ook gevaarlijk voor de dieren.
Misschien denkt een dier wel dat het eten is, gaat het
dan opeten en wordt dan erg ziek”. “Sorry, zegt de mevrouw, ik ga gelijk terug en haal de zak op en ik zal het
thuis gaan weggooien”. ”Dank jullie wel dat jullie het
tegen ons hebben gezegd. We zullen geen rommel meer
achterlaten”. En met de zak in hun hand lopen ze het
bos uit.
Druppie en Pluim kijken hen tevreden na.
Bron: T. Klein-Huisman
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Hoe moet ik je danken?

Boekbespreking: De meeste mensen Deugen,
Rutger Bregman

Hoe moet ik je danken, mijn God,
voor al het goede
dat je me doet toevloeien,
ononderbroken.
Voor alle vriendschap,
voor de vele vruchtbare gedachten,
voor dat grote gevoel van liefde,
dat er in me is en die ik op iedere stap
kan omzetten, voor alles.
Soms geloof ik haast, dat het te veel is,
dan weet ik niet hoe ik dat alles
ooit goed moet maken.
Maar het is net of
door die grote liefde
alles wat je doet vruchtbaar wordt.

Ik werd nieuwsgierig naar dit boek, omdat de schrijver
vertelde over zijn boek bij de talkshow Op1.
In eerste instantie lukte het me niet goed om me in het
boek vast te bijten. Het is niet een boek wat je gaat
lezen om je zinnen te verzetten en te ontspannen. Je
moet je volle aandacht erbij houden en soms moest ik
weer een keer teruglezen. Daarom heb ik het bewaard
voor de vakantie en ik had toen een bijkomend geluk
dat het weer slecht was, zodat ik ook meters kon maken. Toen ik eenmaal de smaak te pakken had werd het
boek steeds interessanter. Rutger Bregman rekent af
met het geloof dat de mens van nature slecht is.
De mens is een beest, zeiden de koningen. Een zondaar, zeiden de priesters. Een egoïst, zeiden de boek-

Etty Hillesum

houders. Al eeuwen is de westerse cultuur doordron-

Etty Hillesum (1914-1943) was een geëmancipeerde, jonge
vrouw die, te midden van de gruwel van de Jodenvervolging, het evangelie leerde kennen. Dit gebed schreef Etty in
volle oorlogstijd, wanneer ze in het transitkamp van Westerbork haar volksgenoten hielp. Een jaar later werd ze naar
Auschwitz gedeporteerd, waar ze stierf.

gen van het geloof in de verdorvenheid van de mens.
Maar wat als we het al die tijd mis hadden?
In dit boek verweeft Rutger Bregman de jongste inzichten uit de psychologie, de economie, de biologie en de
archeologie. Hij neemt ons mee op een reis door de
geschiedenis en geeft nieuwe antwoorden op oude
vragen. Waarom veroverde juist onze soort de aarde?

Zoeken en vinden
speurtocht voor kinderen

Hoe verklaren we onze grootste misdaden? En zijn we
diep vanbinnen geneigd tot het kwade of het goede?

Heilige Antonius, goede vrind
Help mij dat ik mijn … terugvind.

Wat ik uit het boek heb meegenomen is dat je bij voorbaat het goede in de mens moet zien en als dat ene
individu je dan toch teleurstelt dan is dat op dat mo-

Een oud versje; St. Antonius van Padua werd altijd
aangeroepen als men iets kwijt was.
Op zondag 13 juni – feestdag van de H. Antonius – is
daarom in Klooster Wittem een speurtocht door de
kloostertuin: kinderen kunnen dingen zoeken die kwijt
zijn en daarmee een puzzeltje oplossen.
De speurtocht kan worden gestart tussen 14.00 uur en
16.00 uur in de kloosterkerk en hij duurt ongeveer een
half uur (of iets langer voor de minder goede zoekers).
Alle kinderen, met ouders of
grootouders; zijn hartelijk welkom! Opgeven is niet nodig.

ment vervelend, maar als ik dat bij voorbaat al gedacht
had, dan had ik er veel langer last van gehad.
Marjo de Ruijter

Werkgroep Kindernevendienst
Klooster Wittem
Wittemer Allee 32, 6286 AB Wittem
043 4501741
www.kloosterwittem.nl
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De gebrandschilderde ramen in onze kerk
15.
De Engel:
De evangelist
Mattheus

Door Hans Truijen gemaakt de periode 1960-1963
Een zeer lovenswaardig initiatief van ons toenmalige
kerkbestuur.
Hans Truijen woonde tot zijn derde in Nederlands-Indië.
Vervolgens groeide hij op in Den Haag. Hij werd opgeleid
aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht, waar hij les
kreeg van Jos ten Horn en Thé Lau en in 1955 cum laude
afstudeerde. Hij ontving in dat jaar de Koninklijke Subsidie voor Vrije Schilderkunst. Vanaf 1964 woonde hij op
kasteel 't Huuske te Retersbeek in Zuid-Limburg, alwaar
hij op 9 juli 2005 overleed.

16
De Leeuw:
De evangelist
Markus

Truijen maakte schilderijen, mozaïeken, muurschilderingen en glas-in-loodramen.

17.
Het Lam Gods:
Jezus

18
De Adelaar:
De evangelist
Johannes
In deze Clemens-Klok
de ronde gebrandschilderde ramen op het priesterkoor

(in kleur te bekijken in de Cl-Klok op onze website)
19
De Stier:
De evangelist
Lukas

Deze ramen stellen op symbolische wijze Jezus voor en
de 4 evangelisten.
De symboliek komt uit Openbaring 4,6-8
In deze tekst worden ook de ogen genoemd die veelvuldig voorkomen.
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Gij kent mijn weg

Luisteren naar de stem van de liefde

God,
tot U roep ik in de vroege morgen.
Help mij te bidden
en mijn gedachten te richten op U,
ik kan het niet alleen.

Luister naar je hart. Jezus spreekt tot je in je hart. Bidden
is allereerst luisteren naar Jezus, die in het diepst van je
hart woont. Hij schreeuwt niet. Hij dringt zich niet op. Hij
forceert je niet. Zijn stem is een bescheiden, haast fluisterende stem, de stem van zachtmoedige liefde.
Wat je ook doet in je leven, blijf luisteren naar de stem
van Jezus in je hart. Dit luisteren moet een actief, zeer
attent luisteren zijn, want in onze rusteloze en lawaaierige maatschappij wordt Gods liefdevolle stem zo gemakkelijk overschreeuwd.
Het is nodig dat je iedere dag tijd reserveert voor dit actieve luisteren naar God, al is het maar voor 10 minuten.
Iedere dag 10 minuten voor Jezus alleen kan je leven
radicaal veranderen.
Je zult merken dat het niet makkelijk is tien minuten stil
te zijn. Je ontdekt al gauw dat veel andere stemmen, die
niet van God zijn, je aandacht vragen. Die stemmen zijn
vaak erg luidruchtig en afleidend.
Maar wanneer je trouw blijft aan je dagelijkse gebedstijd, zul je langzaam maar zeker de stem van de zachtmoedige liefde gaan horen en steeds meer gaan verlangen naar die stem te luisteren.
Uit: Brieven aan Marc, Henry Nouwen

In mij is duisternis,
maar bij U is licht.
Ik ben eenzaam,
maar Gij verlaat mij niet.
Ik ben bevreesd,
maar bij U is hulp.
Ik ben onrustig,
maar bij U is vrede.
In mijn hart is bitterheid,
maar bij U is geduld.
Ik begrijp uw wegen niet,
maar Gij kent mijn weg.
Dietrich Bonhoeffer
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) is een Duitse theoloog met een
grote maatschappelijke inzet. Hij engageerde zich in het verzet
tegen de nazidictatuur, wat hem uiteindelijk het leven kostte.
Dit gebed schreef hij kort voor zijn dood in een gestapogevangenis bij Berlijn.

Adv.

Passiespelen in 2021 gaan zeker door, coronaproof
Deze kop stond onlangs in de krant.
Vanaf het eerste weekend in juli worden de Passiespelen
in Tegelen tot in september elk weekend opgevoerd,
maar nu vanwege corona in een verkorte vorm zonder
pauze.

Het huis is stil, de stoel blijft leeg ….
We missen Jef ontzettend.
In deze moeilijke tijd was jullie
medeleven voor ons onmisbaar.
Bedankt!

Wij willen graag inventariseren of er interesse is, om hier
in parochie- of clusterverband op een zondagmiddag in
juli naar toe te gaan.
Als u geïnteresseerd bent laat het ons dan even weten
vóór 13 juni.

Mieke Ramaekers-Vossen
Kinderen en kleinkinderen

Hulsberg, juni 2021

U kunt dit doorgeven via de mail info@h-clemens.nl of telefonisch 06-53704886 (Jeu Ritzen)
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Colofon

Adv.
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
email parochie
website parochie

pastoor@h-clemens.nl
info@h-clemens.nl
http://www.h-clemens.nl

kosters
Mevr. Jacqueline Pluijmaekers
Mevr.Tineke Renckens
Mevr. Tine Peerbooms

T 045-4051872
T 045-4052012
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.

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.

parochieblad Clemens-Klok
Redactie
Bezorgservice
Advertenties

parochieblad@h-clemens.nl
bezorgservice@h-clemens.nl
advertentie@h-clemens.nl

overige
Huisartsenpraktijk
Huisartsenpraktijk bij spoed
Centrale Huisartsenpost OZL
(Na 17.00 uur en in het weekend)
Apotheek Ravensbos
Apotheek Nightcare
Ziekendienst
Politie Limburg Zuid
Alarmnummer
WMO-Zorgloket Beekdaelen
Gemeentehuis
Gem. Openbare werken
Rd4
Zorgcentrum Panhuys
Klooster Z. vd Assumptie
RK-Basisschool Hulsberg
Gemeenschapshuis

en tot slot……maar belangrijk!
Voor de volgende uitgave van de Clemens-Klok
(tijdvak van 2 juli-30 juli 2021)
moeten kopij voor de redactie en advertenties uiterlijk op 15 juni via email worden aangeleverd.
Misintenties moeten uiterlijk 22 juni worden doorgegeven!

kosten voor misintenties
Woensdag € 10
Weekend € 25
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T 045-4051388
T 045-4051388 - 1
T 045-5778844
T 045-405 2700
T 045-5741004
T 045-405 2501
T 0900-8844
T 112
T 088-4502000
T 088-4502000
T 088-4502000
T 045-5437100
T 045-4051777
T 045-4058610
T 045-4051377
T 045-4051924

