Clemens-Klok

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg

12e jaargang nr. 8

30 juli - 23 sept 2022

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

Installatie kerkbestuur parochie federatie

•

Open kerk tijdens de Rochusmarkt

•

Torenpoets donderdag 11 augustus

•

Vind elkaar in het belang van boer en
schepping

•

Verslag van de sacramentsprocessie 2022

Samen op weg naar de kerk van de toekomst
Moe maar voldaan en met grote vreugde kijk ik terug op de afgelopen maanden. Het was, nadat de corona beperkingen waren opgeheven, weer een heel drukke tijd, maar ook een mooie tijd. We hebben in maart de Vormselvieringen
gehad in Hulsberg en Schimmert. In mei en begin juni de Communievieringen in Hulsberg, Genhout en Schimmert. Als
nieuwbakken pastoor van Schimmert en Genhout was ik ook in die parochies uitgenodigd deel te nemen aan de vieringen. Mooie vieringen, goed voorbereid door de werkgroepen en de beide kapelaans Stefan en Charles. En vier processies: 12 juni in Schimmert, 18 juni van Schimmert naar Meerssen, 26 juni in Hulsberg en op 3 juli in Genhout.
Met de besturen van de drie parochies zijn we al veel langer op weg: vanaf april 2021 in gesprek over de samenwerking, vanaf 1 okt. met mijn persoon als administrator van Schimmert en Genhout. Veel vergaderen, veel snuffelen aan
elkaar, maar we zijn er uit gekomen. Op 29 mei werd ik benoemd tot pastoor van beide parochies, naast mijn pastoorschap van Hulsberg, en op 1 juli is de federatie met één gemeenschappelijk kerkbestuur van start gegaan. Maandag 27
juni zijn tijdens een gebedsviering in de kerk van Oirsbeek de nieuwe bestuursleden van de parochies in ons dekenaat
Schinnen geïnstalleerd. Voor onze parochie werden toen Huub Gorissen (vice-voorzitter), Alois Voncken
(penningmeester), Liesbeth Limpens (secretaris) en Marjo de Ruijter geïnstalleerd. De andere twee bestuursleden, Guido Pricken en Roger Slakhorst, zijn op 13 juli geïnstalleerd.
Tijdens de processie op 3 juli in Genhout was mijn presentatie als pastoor van die parochie, gevolgd door een mooi
tuinfeest rondom kerk en pastorie in Genhout. Op woensdag 13 juli vond mijn installatie plaats als pastoor van Genhout en Schimmert tijdens een plechtige viering in de H. Remigiuskerk te Schimmert. Daarna eveneens een mooi tuinfeest in de pastorietuin, waarbij vrijwilligers van de drie parochies elkaar en de nieuwe pastoor informeel konden ontmoeten. Dank voor al de goede wensen en mooie gaven die ik bij beide gelegenheden mocht ontvangen.
Heel veel mensen in de drie parochies hebben meegeholpen met het organiseren van al deze evenementen. Ik wil iedereen hartelijk danken voor zijn of haar inzet. Het zijn voor mij voorbeelden hoe we samen Kerk kunnen zijn. Kerk ben
je niet alleen, Kerk ben je samen. En willen we onze federatie tot een succes maken, dan zullen we ook samen onze
schouders eronder moeten zetten. Daarom had ik ook voor alle drie de processies als thema genomen: Samen op weg
naar de Kerk van de toekomst. We zijn bij een processie samen op weg en de Heer trekt met ons mee, maar hopelijk
blijven we dat ook de rest van het jaar doen.
Bij samenwerken hoort ook delen: Jezus heeft ons al tijdens het Laatste Avondmaal geleerd dat we moeten delen, Hij
heeft zichzelf met ons gedeeld. We moeten als drie parochies ook samen delen: om te beginnen de pastoor, de kapelaans en de bestuursleden. Zij zijn niet van één parochie, van Genhout, Hulsberg of Schimmert, maar van en voor alle
drie tegelijk! Maar ook als werkgroepen samen hun talenten gaan delen over de parochiegrenzen heen, bereik je meer
dan ieder apart. Door samen te delen kunnen we van de samenwerking iets positiefs maken, en moeten we het niet als
een teken van verval zien. Samen op weg, samen delen.
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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Overleden

Huwelijk

Op 15 juli is in Maastricht
Op 27 augustus om
15.00 uur is de kerkelijke huwelijksinzegening van Iris
Geelen en Jeffrey
Limpens.

overleden, Lizanne GaemersSchrijnemaekers in de leeftijd
van 66 jaar. Lizanne woonde
Achter de Heggen. De uitvaartdienst heeft op 21 juli plaatsgevonden in onze parochiekerk,

We wensen het
bruidspaar een
mooie dag toe.

waarna begrafenis op de begraafplaats aan de Wissengrachtweg. De zeswekendienst
wordt gehouden op zaterdag 10 september om 19.00 uur
in onze parochiekerk.

Dopelingen
Op 19 juni werd Alessio de Maglie gedoopt. Alessio werd

Gezinsmissen

geboren op 3 juni 2021, hij is een zoon van Sandro de
Maglie en Janneke Vaassen, zij wonen samen met broer
Gian aan de Mesweg.
Op 10 juli werden Isabella en Rosalie Smeets gedoopt.
Isabella werd geboren op 19 december 2019 en Rosalie
op 4 februari 2021, zij zijn dochters van Noel Smeets en
Soraya Habets, zij wonen in de Bavostraat in Nuth.

De data voor de gezinsmissen komend schooljaar zijn
bekend, noteer ze in jullie agenda.

Op 17 juli werd Lux Pinkaarts gedoopt. Lux werd geboren
op 1 september 2020, zij is een dochter van Stan Pink-

Iedereen is van harte welkom om samen stil te staan bij
de woorden en daden van ons grote voorbeeld Jezus.
Hoe hij ons tot steun kan zijn op onze weg door het leven.

aarts en Tatiana Valentijn, zij wonen samen met zus Lune
in de Julianastraat.
Dat de doop hun tot steun mag zijn op hun levensweg

Woensdag 13 juli: Uitstapje met en voor de misdienaars
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Zaterdag

17 september Opening schooljaar

Zaterdag

15 oktober

Vrijdag

11 november - Sint Maarten

Zaterdag

26 november - 1e zondag van de advent

Zaterdag

24 december - Kerstavond

Zaterdag

28 januari

Zaterdag

4 maart - 2e zondag van de veertigdagen
tijd

Zaterdag

1 april - Palmzondag presentatieviering
communicanten

Maandag

10 april - Gezinsmis en eieren zoeken

Zondag

14 mei - 1e Communie
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De 6 parochies
van ons cluster samen op
bedevaart
naar Banneux Notre-Dame
“Maagd der Armen”

Installatie kerkbestuur
parochies Genhout-Hulsberg-Schimmert
Maandagavond 27 juni werden in de H. Lambertuskerk
van Oisrbeek 19 nieuwe kerkbestuursleden van ons dekenaat geïnstalleerd door deken Jack Honings.
Voor onze nieuwe parochiefederatie Genhout-HulsbergSchimmert werden de volgende bestuursleden geïnstalleerd:
- Huub Gorissen (vice-voorzitter)
- Liesbeth Limpens-Laven (secretaris)
- Marjo de Ruijter-Dassen (pastorale zaken)
- Alois Voncken (penningmeester)

Banneux Notre-Dame (een klein plaatsje in de Belgische
Ardennen) is een bekend bedevaartsoord.
Elk jaar komen honderdduizenden pelgrims naar Banneux! Bij de Moeder van de Verlosser willen zij het vertrouwen en de hoop uitdrukken die zij stellen in
Jezus Christus, de Bron van
alle genade!
Zoals Maria deed voor Mariëtte, zo leidt de Maagd der
Armen ook vandaag nog
elke bedevaarder op zijn en
haar levensweg. Zij vraagt
ons “de handen in het water te steken”, in de Bron van het ware leven: Jezus!
Aanmelden
Heeft u interesse om deel te nemen aan onze parochie
bedevaart op dinsdag 6 september 2022 naar Banneux,
dan bent u van harte uitgenodigd. Informatie en aanmeldingsformulieren vindt u in de kerk en bij de parochiekantoren, of bel gewoon. Geef u snel op, want er is
maar een beperkt aantal plaatsen in de bus! Afhankelijk van het aantal deelnemers gaan we met een bus of
busjes.

Na de installatie was er nog een gezellig samenzijn met
alle nieuwe (en oude) bestuursleden in café in de Vrie
te Oirsbeek.
De installatie van Guido Pricken (gebouwen en terreinen) en Roger Slakhorst (communicatie en PR) heeft
plaatsgevonden tijdens de installatie van pastoor George Dölle in de H. Remigiuskerk te Schimmert op woensdagavond 13 juli. Daarmee is ons federatiebestuur compleet.

De kosten bedragen € 25,00 per persoon (inclusief de
busreis/busjes en koffie/thee met vlaai) en dienen bij
inschrijving te worden voldaan ter bevestiging van de
deelname. U kunt zich inschrijven bij het eigen parochiekantoor. (U wordt wel gevraagd een eigen lunchpakket mee te nemen, de drank is voorhanden.)
______________________________________________
Openingstijden parochiekantoren:
Hulsberg: dinsdag tussen 10:00 en 12:00 uur pastorie
(telnr. 045-4051273)
Nuth: dinsdag en vrijdag tussen 09:30 en 10:30 uur
pastorie, en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur
(telnr.045-5241208)
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Raadhuisstraat 107
Hulsberg
045-4055056
De beste service
Voor reële prijzen.
Diverse occasions,
Ook op bestelling!
www.jdautoservice.nl
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Diensten en misintenties

Woensdag 17 augustus:
19.00 uur: H. Mis in het klooster.
Anna Beugels (vanwege verjaardag); Tiny en Thei
Meijers-Veldman.

Zaterdag 30 juli: Vooravond
18e Zondag door het jaar C.
19.00 uur: H. Mis m.m.v. het Vakantiekoor.
Zeswekendienst Netty Janssen-Dreessen;
ouders Ritzen-Munnix en overleden familieleden.

Donderdag 18 augustus:
10.00 uur: H. Mis in het klooster.
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het klooster.

Zondag 31 juli: 18e Zondag door het jaar C.

Vrijdag 19 augustus:
16.00 uur: H. Mis in Zorgcentrum Panhuys.

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Vakantiekoor.
Voor de parochie en tot intentie van de zieken.
Woensdag 3 augustus:
19.00 uur: H. Mis in het klooster.
Tiny en Thei Meijers-Veldman.
Donderdag 4 augustus:
10.00 uur: H. Mis in het klooster.
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het klooster.
Vrijdag 5 augustus:
10.30 uur: Communie aan de zieken.
16.00 uur: H. Mis in Zorgcentrum Panhuys.

Zaterdag 20 augustus: Vooravond
21e Zondag door het jaar C.
19.00 uur: H. Mis m.m.v. het Vakantiekoor.
Voor wie los kan laten om te delen met een ander.

Zondag 21 augustus: 21e Zondag door het jaar C.
11.00 uur: Woord- en communiedienst
m.m.v. het Vakantiekoor.
Voor de parochie en tot intentie van de zieken;
jaardienst ouders Zus en Jean Weijers-Schlembach.

Zaterdag 6 augustus: Vooravond
19e Zondag door het jaar C.

Woensdag 24 augustus:
19.00 uur: H. Mis in het klooster.
Wiel Limpens en familie; Tiny en Thei
Meijers-Veldman.

19.00 uur: H. Mis m.m.v. het Vakantiekoor.
Voor een barmhartige en liefdevolle omgang met
elkaar, opdat er vrede heerst op aarde.

Donderdag 25 augustus:
10.00 uur: H. Mis in het klooster.
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het klooster.

Zondag 7 augustus: 19e Zondag door het jaar C.
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Vakantiekoor.
Voor de parochie en tot intentie van de zieken;
Chris en Betsy de Koning en de families de Koning
en van de Paal; zielendienst Jeannette HoubenTeheux; zielendienst Greetje Dohmen-Nijkamp.
Na de mis is er de gelegenheid om samen koffie te
drinken.
Woensdag 10 augustus:
19.00 uur: H. Mis in het klooster.
Tiny en Thei Meijers-Veldman.
Donderdag 11 augustus:
10.00 uur: H. Mis in het klooster.
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het klooster.
Vrijdag 12 augustus:
16.00 uur: H. Mis in Zorgcentrum Panhuys.

Vrijdag 26 augustus:
16.00 uur: H. Mis in Zorgcentrum Panhuys.

Zaterdag 27 augustus: Vooravond
22e Zondag door het jaar C.
15.00 uur: Huwelijksmis Iris Geelen en Jeffrey Bertram.
19.00 uur: H. Mis m.m.v. Zangkoor Laudate.
Ouders Gijzen-Wolter en overleden familieleden.

Zondag 28 augustus: 22e Zondag door het jaar C.
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Vakantiekoor.
Voor de parochie en tot intentie van de zieken;
jaardienst ouders Urlings-Vrencken; zielendienst
Nieke Brounen-Crombag; jaardienst Alex Schiffelers;
jaardienst ouders Limpens-Heidendaal, tevens voor
zonen Jan, Pierre en Jeu.

Zaterdag 13 augustus: Vooravond
20e Zondag door het jaar C.

Woensdag 31 augustus:
19.00 uur: H. Mis in het klooster.
Tiny en Thei Meijers-Veldman.

19.00 uur: H. Mis met ‘Kroedwösj’ zegening
m.m.v. het Vakantiekoor.
Uit dankbaarheid voor al die mensen die steeds
openstaan voor het verdriet en de zorg van anderen
en aan hen dienstbaar zijn.

Donderdag 1 september:
10.00 uur: H. Mis in het klooster.
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het klooster.

Zondag 14 augustus: 20e Zondag door het jaar C /

Vrijdag 2 september:
10.30 uur: Communie aan de zieken.
16.00 uur: H. Mis in Zorgcentrum Panhuys.

Vooravond Hoogfeest Maria Ten Hemel Opneming.
11.00 uur: Hoogmis met ‘Kroedwösj’ zegening
m.m.v. het Vakantiekoor.
Voor de parochie en tot intentie van de zieken;
jaardienst echtgenoten Jules Kengen en Tila Gielen.

(zie verder pag. 9)
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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

Dankbetuiging
Wij danken iedereen voor de grote
belangstelling, mooie woorden,
bloemen en kaarten, die wij hebben
mogen ontvangen bij
het overlijden van onze vader,
schoonvader, opa en overgrootopa

Constant Snijders
Fam. Snijders

Sportparklaan 10
6336 AB Hulsberg
Hulsberg

Donderdag t/m zondag
Open vanaf 14.00 uur
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Diensten en misintenties

Vrijdag 16 september:
16.00 uur: H. Mis in Zorgcentrum Panhuys.

Zaterdag 3 september: Vooravond
23e Zondag door het jaar C.

Zaterdag 17 september: Vooravond
25e Zondag door het jaar C.

19.00 uur: H. Mis m.m.v. het Gelegenheidskoor.
Om een menswaardig bestaan voor allen die zijn
aangewezen op de welwillendheid van anderen.

19.00 uur: H. Mis m.m.v. het Gelegenheidskoor.
Jaardienst Els Ackermans-Mommers.

Zondag 4 september:
23e Zondag door het jaar C.

Zondag 18 september:
25e Zondag door het jaar C.

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans koor.
Voor de parochie en tot intentie van de zieken;
jaardienst ouders Hub Bosch en Jeanne Heijnens;
1e jaardienst Jo Delahaije. Na de mis is er de
gelegenheid om samen koffie te drinken.

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Combo Koor MozaiK.
Voor de parochie en tot intentie van de zieken;
jaardienst Lei Koolen; zielendienst Nieke
Brounen-Crombag; jaardienst Paul Souren, tevens
tot intentie van ouder Rouwette-Souren en
overleden familie; jaardienst Margreet
Crijns-Hoefsteders.

Woensdag 7 september:
19.00 uur: H. Mis in het klooster.
Ouders Heijnen-Packbiers; Tiny en Thei MeijersVeldman.

Woensdag 21 september:
19.00 uur: H. Mis in het klooster.
Tiny en Thei Meijers-Veldman.

Donderdag 8 september: Feest Maria Geboorte.
10.00 uur: H. Mis in het klooster.
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het klooster.

Donderdag 22 september:
10.00 uur: H. Mis in het klooster.
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed
in het klooster.

Vrijdag 9 september:
16.00 uur: H. Mis in Zorgcentrum Panhuys.

Vrijdag 23 september:
16.00 uur: H. Mis in Zorgcentrum Panhuys.

Zaterdag 10 september: Vooravond
24e Zondag door het jaar C.
19.00 uur: H. Mis m.m.v. het Gelegenheidskoor.
Jan Schiffelers en Tineke Offermans; jaardienst ouders Louis en Philomena van de Weijer-Jaminon en
schoonzoon Gerrit Kempener; zeswekendienst Lizanne Gaemers-Schrijnemaekers.

Wijs
Wie wijs is, kan goed luisteren.
Die oordeelt niet meteen.
Die tettert wat hij vindt of denkt
niet dwars door alles heen.
Want wijze mensen vragen door.
Die denken niet zwart wit.
Ze willen elke keer maar weer
echt weten hoe het zit.

Zondag 11 september:
24e Zondag door het jaar C.
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gelegenheidskoor.
Voor de parochie en tot intentie van de zieken; jaardienst Jules Ritzen; uit dankzegging; jaardienst Sjef
Mullers.

Wie wijs is, hoeft niet slim te zijn,
niet super hooggeleerd.
De wijste mensen hebben soms
totaal niet gestudeerd.
Ze hebben wel vaak nagedacht,
de dingen diep doorleefd.
Ze weten dat een groot probleem
vaak heel veel kanten heeft.

Woensdag 14 september:
19.00 uur: H. Mis in het klooster.
Finy en Frans Crombag-Kurvers, Mina en Zef Kurvers
-Vliegen, Bèr Vliegen en ouders; Gertie KengenKerckhoffs (vanwege verjaardag); jaardienst Leike
Hendriks; Tiny en Thei Meijers-Veldman; overleden
ouders Van Kempen-Claessens, Miel en Minie Cruijen-Claessens.

Wie wijs is, die heeft nooit gedacht:
‘Ik heb de wijsheid wel in pacht.’

Donderdag 15 september:
10.00 uur: H. Mis in het klooster.
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het klooster.

Bron: Nieuwe Oase
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Parochiekalender
Vr. 3 aug

Wat vieren we in deze periode?

Ziekencommunie

9 augustus: H. Edith Stein

Zo. 14 aug St. Rochusmarkt Open Kerk
Zo 21 aug

Woord en communieviering Thema vakantie

Vr. 2 sept

Ziekencommunie

Een kleine twee weken na Titus Brandsma herdenken
we in de Kerk een ander slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog. Zuster Teresia Benedicta van het Kruis –
Edith Stein – werd op deze dag vermoord vanwege haar
joodse afkomst. Ze verbleef in de Karmel in Echt, toen
ze door de Nazi’s samen met haar zus Rosa werd opgepakt.

Zo. 18 sept 13.00 uur Inzegening monument Aalbeek

Woord van de redactie

15 augustus: Maria Tenhemelopneming
Midden in de zomer vieren we de belangrijkste feestdag
van Maria: het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. We vieren dan dat zij niet gewoon gestorven is,
maar met ziel en lichaam in de hemel is opgenomen. Dit
is ook de dag waarop in Limburg de kroedwusj of kruudwis wordt gezegend.

Vakantie is het moment om je hoofd leeg te
maken en de accu opnieuw op te laden.
Iedereen doet dat op zijn eigen manier.
De een in rust midden in de natuur, de ander ontspant het beste als hij los kan gaan
in een All inclusive resort.

23 augustus: H. Rosa van Lima
Ze is nooit in Limburg geweest, maar toch is Rosa van
Lima een beetje ‘van ons’. Sinds het stadsbestuur van
Sittard in 1669 besloot een kapel voor haar te bouwen
en elk jaar een processie te houden, is haar verering
niet meer uit Limburg weg te denken.

De redactie van de Clemensklok wenst iedereen een mooie vakantietijd die het beste bij
hem of haar past.

3 september: kerkwijding kathedraal
Als we jarig zijn vieren we feest. Dat geldt ook voor
kerkgebouwen. Elke parochie kan de wijdingsdag van
haar kerk vieren. De kathedraal is als kerk van de bisschop de belangrijkste kerk van een bisdom. Daarom
wordt de verjaardag van de wijding van de kathedraal in
het hele bisdom gevierd. In Limburg is dat op 3 september. We herdenken dan dat de SintChristoffelkathedraal in Roermond in 1410 op die datum werd gewijd.

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.
Pastoor George Dölle

17 september: Sint-Lambertus
Sint-Lambertus werd rond 650 in Maastricht geboren en
later ook tot bisschop van die stad benoemd. Toen politieke tegenstanders van zijn familie aan de macht kwamen, werd hij afgezet en naar de abdij van Stavelot in
de Ardennen verbannen. Zeven jaar later mocht hij terugkomen en pakte hij zijn ambt weer op. In de nacht
van 16 op 17 september 705 werd hij in Luik vermoord.
Lambertus was de laatste bisschop van Maastricht. Zijn
opvolger Hubertus liet de zetel naar Luik verplaatsen.

Op de website van onze Parochie:
https://www.h-clemens.nl/inspirerende-bijdrages/
Gebed voor de Schepping
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Open Kerk tijdens de St. Rochusmarkt

14 augustus 2022
De gezelligste
Rommelmarkt van
Zuid Limburg

Ook dit jaar zetten we onze kerk weer
open tijdens de St. Rochusmarkt.
Wat is er te zien/doen:
•
U kunt een lichtje aansteken met een intentie bij
Maria, al dan niet vergezeld van een wens bij de
wensboom.
•
Er bestaat de mogelijkheid om deel te nemen
aan een rondleiding in onze kerk, die ieder vol
uur start, vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur.
•
Er worden mooie, oude kazuifels tentoongesteld.
•
U kunt een praatje maken in de koffiehoek.
•
En uiteraard is het weer mogelijk om de hoogste
punten van onze kerk te bezoeken, de kerktoren,
de loopbrug over de gewelven en het transepttorentje (het mooiste plekje van Hulsberg).
We starten hiermee vanaf 12.30 uur.

Zondag 14 augustus vindt de
jaarlijkse St.Rochusmarkt in de oude kern van Hulsberg
plaats, één van de gezelligste (rommel)markten van
Zuid Limburg! Heerlijk slenteren langs de vele kraampjes, mensen ontmoeten, koopjesjagen en genieten van
heerlijke hapjes & drankjes.
De Rochusmarkt biedt volop entertainment voor jong
en oud! Speciaal voor de kinderen zijn er glittertattoos,
een springkussen, lekkere ijsjes en meer. Moe geworden van het koopjesjagen? Geniet van een verfrissend
drankje of kopje koffie met vlaai in de marktbar, waar
een dj zorgt voor een feestelijke sfeer.

M.b.t. de rondleiding en het torenbezoek, als u zeker
wilt zijn van een plekje in een groep op een bepaalde
tijd, dan kunt u van tevoren hierop intekenen
via info@h-clemens.nl .
Zeker m.b.t. het torenbezoek is het aantal personen
per groep beperkt. Bovendien, is goed schoeisel vereist
èn kunnen kleren iets vuil worden. Kinderen onder 12
jaar alleen onder begeleiding en deelname is op eigen
risico.

Tijdens de St. Rochusmarkt mogen kinderen gratis hun
oude speelgoed verkopen op de lege plekken van de
markt.
Lekkere trek?! Ons Culinaire Straatje is er ook weer bij!
De Rochusmarkt is open voor publiek van 8.00 - 17.00
uur.

Maria Martens-Lambij 40 jaar kerkzangeres

Torenpoets
Jullie kunnen ook al van te voren kennis maken met
de binnenkant van onze kerktoren!!
Voor de torenbezoeken tijdens de St. Rochusmarkt zal
de toren eerst gepoetst moeten worden. Heb je een
paar uur tijd, kom dan helpen, leuk om te doen “veel
handen maken licht werk”.
Wanneer? Donderdag 11 augustus om 9.00 uur. Voor
koffie en een versnapering wordt gezorgd.
Zaterdag 2 juli heeft Maria Martens-Lambij uit handen
van onze pastoor George Dölle een onderscheiding in
ontvangst mogen nemen van de Gregoriusvereniging
Roermond voor 40 jaar kerkzangeres, deze bestond uit
een fraaie oorkonde met de nodige “versierselen” en
namens onze parochie een mooi boeket.
Maria, namens onze parochie van harte proficiat.
We hopen, dat we nog lang van je zang mogen genieten.

Schoonmaakster gezocht in Klimmen
Maandag en/of vrijdagochtend
06-41504530
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Droef de Hond denkt aan
wat hij worden wil.

Babybillendoekjes
Help! Ilse heeft bij haar oppasadres een lekkende balpen laten
slingeren op de gloednieuwe bank. Een lelijke inktvlek
ontsiert de parelwitte leren bekleding. Ze heeft al wat
staan wrijven met een doekje, maar dat maakte het alleen maar erger.

Brandweerman. Dat is een goed
idee!
Dan ga ik branden blussen.
En mensen redden.
En dan mag ik mee met de rode brandweerauto.
Of dokter? Dat is ook wel leuk!
Dan ga ik zieke mensen helpen.
En kindjes beter maken.
En dan krijg ik zo’n mooie dokterstas.
Wat denk je van piloot?
Een piloot vliegt in een vliegtuig.
Hij kan heel ver vliegen.
Naar Afrika of Rusland.
Als je piloot bent krijg je een mooie pet.
Zal ik een boer worden?
Dan ben ik de hele dag op het land aan het werk.
Dan heb ik koeien en kippen.
En iedere dag een vers eitje.
En ik draag een blauwe overal.
Droef kan niet kiezen.
Hij wil alles wel worden.
Wat wil jij worden als je later groter bent?

Paniekerig zoekt ze op haar telefoon naar 'inktvlek verwijderen'. De eerst site die opduikt is omaweetraad.nl.
Klinkt geruststellend! Oma’s zijn oud en wijs, die hebben
álles weleens meegemaakt.
Deze oma lijkt echt overal raad mee te weten. Naast de
vlekkenrubriek heeft ze er een over gezondheid, tuin,
keuken en diversen. Ilse klikt op 'vlekken'. Een heel
alfabet aan derrie-ellende volgt. Van Aardbeienvlekken
tot en met Zweetvlekken. Onder de B vindt ze haar
Balpenvlek.
Maar de eerste tips van oma zit ze helemaal niet zitten.
Poetsen met tandpasta? Of met nagellakremover? Dat
durft ze niet op zo’n dure bank. Ze scrolt door tot ze bij
de babybillendoekjes komt. Die zouden inkt moeiteloos
verwijderen. Klinkt zacht en vriendelijk, zo’n doekje. Bovendien staat er boven een doos vol.
En jawel hoor, het werkt meteen. Opgelucht neemt ze
even later plaats op de brandschone bank. Met dank aan
oma.
Bron: Nieuwe Oase

Bron: 123RF

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.

Wij wensen alle geslaagden
van harte proficiat!

U kunt mij bereiken via telefoon 045-4051273 of mail
naar pastoor@h-clemens.nl .
Pastoor George Dölle

En voor iedereen een hele
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Sacramentsprocessie 2022
„via de Raadhuisstraat“
Onze jaarlijkse Sacramentsprocessie was dit jaar gepland
op zondag 26 juni 2022 „via de Raadhuisstraat“, maar de
gemeentelijke vergunningverlening hield rekening met de
verkeerswerkzaamheden in ons dorp. Derhalve moesten
we de „omweg“ maken via de Dr. Poelsstraat en, afgaande
op de elkaar tegensprekende weersvoorspellingen via de
social media kiezen voor de hoop op een droge open-lucht
-viering in de kloostertuin aan de Schoolstraat. We waagden het er toch op en werden beloond met slechts een
beetje regen op de weg terug naar de parochiekerk.

Pastoor Dölle ging voor het eerst voor in deze eucharistieviering van Sacramentsdag in onze parochie, en werd daarbij vergezeld door pater van de Beuken, als één van de bewoners van het klooster. Ieder droeg weer zijn steentje bij
aan het welslagen van dit samen-kerk-zijn in de tuin van
het klooster van de Missiezusters Oblaten van de Assumptie.

Op de route had de buurtvereniging Het Goede Doel na
ons vertrek vanaf de kerk bij onze terugkeer weer een
kleurrijke en met bloemen bezaaide zandloper
„uitgerold“. De kinderen waren er ook weer bij op hun
best, het zij als communicant, het zij binnen de processiekledinggroep. De beide fanfares en de drumband alsmede de koren zorgden met enthousiasme voor de instrumentale
en
gezongen omlijsting, niet op de
laatste plaats bij de
slotmanifestatie na
de zegening.
Verheugend was
de actieve inbreng
van mensen, die
voor de eerste
keer
deelnamen
aan onze traditionele sacramentsprocessie. Alleen al
binnen het processiecomité hadden zich dit jaar vijf
nieuwe vrijwilligers gemeld om te helpen bij de voorbereiding, tijdens de processie of ook voor het opruimen.
Ook de opkomst van de overige parochianen was dit
jaar groot. Op deze wijze konden alle deelnemers elkaar
dan ook na afloop op uitnodiging van ons Kerkbestuur
nog ontmoeten bij een kopje koffie met iets lekkers erbij om even na te kaarten over onze sacramentsprocessie. Vanwege de ingezette regen vond deze ontmoeting
in onze parochiekerk plaats.
Zo hebben we samen als parochianen ieder ons steentje
bijgedragen om deze gebeurtenis weer te maken tot
één van de mooiste momenten in ons kerkelijke jaar.
Ook op deze manier geven we hier in onze Hulsbergse
gemeenschap de wens om samen-kerk-te-zijn vorm.
Het processiecomité wil daarom iedereen, ook namens
ons Kerkbestuur van harte bedanken, die hierbij betrokken was.
het Processiecomité
processie@h-clemens.nl
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Eerste jaardienst Jo Delahaije
‘In liefde en herinneringen,
blijft al het mooie voor altijd bewaard.
Omdat missen niet voorbij gaat,
omdat liefde niet verjaart.
Op zondag 4 september gedenken we
dat mijn man, onze vader, opa en
overgrootvader Jo Delahaije een jaar
geleden overleden is.
Mia Delahaije – Hautvast
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind.
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Tentoonstelling 23 juli 1572.
Roermond wordt wereldnieuws

de vermoorde monniken eerbiedig bewaard. Deze reliek-

Het is de vroege ochtend van 23 juli 1572. Tegen de ach-

nieuws is vanaf zaterdag 23 juli tot en met zondag 30 ok-

tergrond van de Nederlandse onafhankelijkheidsstrijd

tober te zien in de Caroluskapel, Swalmerstraat 100 te

tegen Spanje speelt zich in Roermond een gruwelijk dra-

Roermond. Tegelijkertijd wordt in de voormalige kapittel-

ma af. Na een nacht vol strijd breken de slecht betaalde

zaal de presentatie 1572. Geboorte van Nederland- Roer-

soldaten uit het leger van prins Willem van Oranje door

mond, het andere verhaal getoond. Openingstijden: woe-

één van de stadspoorten en slaan aan het plunderen. In

zo van 14.00 tot 17.00 uur. Toegang is gratis.

het geweld dat volgt vinden 23 Roermondenaren de
dood, vrijwel allemaal geestelijken.
Onder hen bevinden zich drie lekenbroeders, negen kartuizer monniken en de secretaris van de Roermondse
bisschop. In het kartuizerklooster Bethlehem, dat door
de plunderaars wordt bestormd, ontmoeten zij hun beu-

kasten zijn in de expositie opgenomen.
De tentoonstelling 23 juli 1572. Roermond wordt wereld-

Deze tentoonstelling kon worden gerealiseerd dankzij de
inzet van vele vrijwilligers en de welwillende medewerking
van het Bisdom Roermond, de Gemeente Roermond, subsidieregeling Culturele Maakplaats en de Roermondse Stichting 1880.

len. Ze worden bespot, veelal gemarteld en vervolgens

Harlindis en Relindis-ommegang in Maaseik

in blinde haat vermoord.
Naar aanleiding van deze afschuwelijke gebeurtenis, nu
450 jaar geleden, opent op zaterdag 23 juli in de Caroluskapel aan de Swalmerstraat te Roermond de tentoonstelling 23 juli 1572. Roermond wordt wereldnieuws. In deze
expositie, ingericht op de plek waar dit drama zich heeft
afgespeeld, wordt niet alleen het verhaal van de zogehe-

Kennen we in Limburg twee belangrijke bedevaarten die
om de zeven jaar plaatsvinden – de heiligdomsvaarten
van Maastricht en Susteren – vlak over de grens bestaat
een traditie die zich over een veel langere periode uitstrekt. In Maaseik wordt eens in de vijfentwintig jaar de
Harlindis en Relindis-ommegang gehouden. Laat dat nu
net dit jaar zijn. Op zondag 18 september worden de
relieken van de heilige abdissen Harlindis en Relindis in
een kleurrijke stoet van Maaseik naar Aldeneik gebracht
en een week later, op zondag 25 september, weer terug
van Aldeneik naar Maaseik. Iedereen die wil, mag in de
stoet meelopen. In de week ertussen is er een uitgebreid
cultureel programma.

ten Martelaren van Roermond verteld; de tentoonstelling
toont ook de impact die dit drama heeft gehad. Binnen
dagen drong het nieuws tot ver buiten de landsgrenzen
door en nog lange tijd hield men in katholiek Europa de
herinnering aan de moordpartij levend, in woord en in
beeld. Roermond werd wereldnieuws.
De tentoonstelling laat schilderijen, gravures en boeken
uit de vijftiende tot en met de negentiende eeuw zien,
afkomstig uit verschillende openbare en privé-collecties.
Deze objecten vertellen het verhaal van de Martelaren
van Roermond, het klooster waarin ze verbleven en de
verregaande impact die deze gebeurtenis had. Een gede-

Harlindis en Relindis waren twee zussen die in de achtste
eeuw leefden. Hun ouders stichtten een klooster in Aldeneik, aan de Belgische kant van wat nu de Grensmaas
is tussen Roosteren en Ohé en Laak. Harlindis werd door
de heilige Willibrord tot de eerste abdis gewijd. Toen zij
stierf, werd haar zus Relindis door de heilige Bonifatius
tot haar opvolger gewijd. Het klooster had niet alleen
kerkelijke rechten maar ook wereldlijke macht en bleef
bestaan tot 1571. Daarna werd de abdijkerk de parochiekerk van Aldeneik.

tailleerde maquette laat zien hoe het drama verliep en op
welke plekken in het klooster de slachtoffers aan hun
eind kwamen. Een audiovisuele presentatie toont hoe in
heel Europa enorme schilderijen aan dit gruwelijke gebeuren werden gewijd. Sommige van de getoonde objecten keren voor korte tijd terug naar de plek waar ze ooit
werden bewaard, andere waren nog niet eerder te zien.
Maar het meest bijzonder – en indringend – is het feit dat
de bezoeker heel dichtbij het verhaal kan komen: in twee

Voor meer informatie: www.harlindisrelindis.be

reliekkasten in de Caroluskapel wordt het gebeente van
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data moet beleid gemaakt worden en uiteindelijk is op dit
punt het laatste woord aan onze politici. Maar de Kerk
heeft wel een visie op de goede en rechtvaardige samenleving die hopelijk ook in het landbouwdebat kan helpen
bij een juiste oriëntatie. Paus Franciscus schonk ons in
2015 zijn sociale encycliek Laudato Si. Het centrale woord
in de encycliek is integrale ecologie. De paus pleit voor
een cultuur van het leven. Het gaat om de bescherming
van het ongeboren leven en het aftakelende leven maar
ook om globale sociale gerechtigheid en zorg voor onze
aarde als Gods schepping en ons gemeenschappelijk huis.
Wat betekent dit alles voor het landbouwdebat?

Vind elkaar in het belang van de boer
en schepping.

Verduurzamen
In het licht van Laudato Si is een economische en ecologische transitie zeer wenselijk. Een en ander betekent dat
onze productiemethoden en consumptiepatronen moeten worden verduurzaamd. Deze transitie kan niet van
vandaag op morgen maar vraagt om een overgangstijd.
Het is niet rechtvaardig dat individuele boeren door de
transitie bovengemiddeld getroffen worden. Als de politiek inzet op een Green Deal, waar vanuit katholiek sociaal denken zeker veel voor te zeggen valt, dan zullen individuele boeren moeten worden geholpen om hun bedrijfsvoering aan te passen en te vergroenen. Bij een uitkoop van boeren die met hun bedrijf willen stoppen,
moet door de overheid vanzelfsprekend een rechtvaardige prijs worden betaald.

Recent heeft ons kabinet plannen gemaakt inzake de
noodzaak om de stikstofuitstoot aanzienlijk terug te
dringen. Een van de maatregelen om dat doel te bereiken is het beperken van de veestapel met 30 procent in
de komende jaren. Na de Tweede Wereldoorlog is in
Europa ingezet op een efficiënte en intensieve landbouw. Na de crisisjaren van de jaren dertig en de ellende van de oorlogsjaren moesten schaarste en honger
definitief worden uitgebannen. Dit Europese project,
waarbij terecht de naam van Dr. Sicco Mansholt wordt
genoemd, is uitermate succesvol geweest. In het huidige Nederland hebben wij voedsel van hoge kwaliteit,
relatief goedkoop en met een hoge veiligheid. Ik vermoed dat de meesten van ons, als zij boodschappen
doen in onze goed gevulde supermarkten, daar niet of
nauwelijks bij stil staan. Maar wij mogen er onze boeren
dankbaar voor zijn.

Faire dialoog
De komende jaren zal een fair en zakelijk debat noodzakelijk zijn. Een debat waarbij niet op de mens maar op de
bal wordt gespeeld. Juist ook in het landbouwdebat zouden de emoties moeten worden getemperd ten gunste
van een redelijke argumentatie. Overheid, milieugroepen
en boeren zullen met elkaar intensieve gesprekken voeren. Er is vaak al de helft gewonnen als mensen in elkaars
schoenen gaan staan en elkaars argumenten proberen te
begrijpen. Uiteindelijk moet een houdbare oplossing worden gevonden waarbij zowel aan het belang van Gods
schepping als aan het belang van boeren recht wordt gedaan. Onze geloofsgemeenschappen zouden katholieke
boeren, overheden en milieubeschermers kunnen faciliteren als het gaat om ontmoeting en debat. Een beproefde methode vormt de dialoogtafel. Niet het strijdgesprek
staat dan centraal maar het aandachtig luisteren naar de
ander. Laten wij hopen dat in dit debat uiteindelijk de
beste argumenten de koers zullen gaan bepalen. Er staat
veel op het spel. Het geluk van talloze boerengezinnen
maar ook het goed beheer van deze aarde die de Schepper aan ons heeft toevertrouwd.

Schaduwzijde
Meer en meer komt echter ook de schaduwzijde van
deze intensieve landbouw in beeld. Naar de mening van
veel deskundigen leven er te veel dieren op een te klein
grondgebied. De bijdrage van de landbouw aan de stikstofuitstoot is aanzienlijk. Het kabinet stelt dat als het
gaat om stikstofuitstoot de plafonds zijn bereikt. De
regering wil daarbij niet wegkijken en de uitstoot substantieel omlaag brengen. Vandaar dat het kabinet bovengenoemde plannen heeft ontwikkeld. Het zal duidelijk zijn dat een groot aantal boeren een dergelijk plan
als uitermate bedreigend zal ervaren. De regeringsplannen hebben consequenties voor een houdbare bedrijfsvoering. Wat kan de Kerk over deze kwestie zeggen?

Pauselijk spreken
De Kerk heeft vanuit Schrift en Traditie veel wijsheid in
huis over God, mens en maatschappij maar niet over de
beste landbouwmethode. Op basis van zoveel mogelijk

Mgr. dr. Gerard de Korte
bisschop van ’s-Hertogenbosch
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Wijnandsrade Memorial Walk 2022

575 Jaar Heiligdomsvaart
in Susteren

Zondag 18 september (9.30-17.00)
Wandeling 7, 13 of 20 km
Start/finish Café I Gen Dörp Wijnandsrade

Met een jaar vertraging vanwege de coronapandemie vindt deze zomer in Susteren weer de Heiligdomsvaart plaats.
Van 26 augustus tot en met 11 september staat het
stadje in het teken van de verering van de relieken van
heiligen die in Susteren hebben geleefd en wordt het

openluchtspel ‘Weerlicht der eeuwen’ opgevoerd.
De Heemkundevereniging Wijnandsrade organiseert op
zondag 18 september weer haar jaarlijkse “Memorial
Walk”-wandeling.
Tijdens deze wandeling wordt er een gedenksteen onthuld
ter herinnering aan de 22-jarige Amerikaanse piloot John
Cave die op 18 september 1944 aan de Bosscherweg in
Aalbeek sneuvelde; de burgemeester van Beekdaelen Eric
Geurts zal de onthulling voor zijn rekening nemen.
De lokatie is de u welbekende zuil in de bocht van de
N298, ter hoogte van het voormalige Jezuïtenklooster.
De Memorial Walk alsmede de plaatsing van de gedenksteen worden, georganiseerd door de Heemkundevereniging van Wijnandsrade onder het motto: "FAILED TO RETURN"
We nodigen iedereen uit tot deelname aan de wandeling
maar vooral tot het bijwonen van de onthulling van de gedenksteen die om 13.00 uur gepland staat.
Wij verwachten een aantal binnen-en buitenlandse gasten.
Op de eerste 7 km van de wandeling, dus na de start vanuit Wijnandsrade, worden met name de crash-lokaties van
twee bommenwerpers van de Royal Air Force bezocht met
aandacht voor hun gesneuvelde bemanningsleden.
En in Swier zullen we stilstaan bij het noodlottige ongeval
met twee dodelijke slachtoffers in een artilleriebataljon
dat was toegevoegd aan de 2e U.S.-Pantserdivisie die heel
Zuid Limburg heeft bevrijd.
I.v.m. het ontvangen van een Certificaat van Deelname is
aanmelding gewenst.
Deelname kost € 5,- p.p., inclusief consumpties.
Aanmelding + informatie: 06-23655677 of
paul.van.zwijndregt@gmail.com
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Eigenlijk komt het jaar uitstel mooi uit, want dit jaar is
het precies 575 jaar geleden dat voor de eerste keer
sprake was van een heiligdomsvaart in Susteren. In
1447 wordt in schriftelijke bronnen vermeld dat er in
Susteren een reliekentoning bestaat.
Net als 575 jaar geleden gebeurt dat
dit jaar weer: op
zondag 4 september. Er trekt dan een stoet met meer dan duizend figuranten door Susteren met de relieken van onder anderen Gregorius, Albericus, Amelberga, Benedicte en Cecilia.
Het weekend ervoor gaat het openluchtspel ‘Weerlicht
der eeuwen’ in première: een kleurrijk schouwspel met
ruim 150 acteurs tegen de achtergrond van de Amelbergabasiliek. Zij beelden een kroniek uit van legendarische gebeurtenissen in het Maasland in de vroege
Middeleeuwen, zoals de stichting van een abdij in Susteren door de heilige Willibrord en na een verwoesting
de wederopbouw van die abdij door abdis Amelberga.
Op zondag 28 augustus vindt er ook een openluchtmis
plaats, die door KRO-NCRV rechtstreeks op televisie
wordt uitgezonden.
Bekijk het hele programma van de Heiligdomsvaart
Susteren op www.heiligdomsvaart.nl .

Marialint verbindt 110 Limburgse
kapelletjes met elkaar

Mededelingen en verenigingsnieuws
Verenigingsnieuws
Hoeskamertref
Arensgenhout

Een aantal bedevaartsoorden in Limburg heeft de handen ineengeslagen en een lint van fietsroutes langs 110
Mariakapelletjes uitgezet. Dit Marialint is dit jaar opengesteld. De routes zijn op papier en online beschikbaar.

De volgende Hoeskamertref op maandag 8 augustus
zal in het teken staan van Muziek Kienen van 14.00 uur
tot 16.00 uur in De Hoeskamer te Arensgenhout. Dus
niet het traditioneel kienen, maar kienen met en op
muziek! En in het café kan er uiteraard gekaart worden.
Wenst U op deze middag vervoer van de Wensbus, dan
kunt U dit tot uiterlijk vrijdag 5 augustus doorgeven
aan Tiny Rompen-Loijens, tel.nr.: 06-25012415 of emailen naar: paul.tiny.rompen@gmail.com.

Verspreid door het Limburgse land zijn tal van grotere
en kleinere Mariakapellen te vinden. Elke kapel, elke
bedevaartplek heeft z’n eigen verhaal. Het Marialint verbindt die verhalen met elkaar en laat de fietser kennis
maken met bekende en ook veel onbekende plekken
waar Maria wordt vereerd. “Ik kan geen kapelletje langsfietsen, zonder Maria
even te groeten,” zegt
Nan Paffen, een van de
initiatiefnemers van het
Marialint. “Zelfs zonder
afstappen, kun je even in
gedachten gedag zeggen.
Maria is voor mij gewoon
een 'magnifieke' vrouw.”

Wegens de vakantieperiode wordt er op maandag 22
augustus en 5 september een Vrije Inloopmiddag geörganiseerd van 14.00 uur tot 16.00 uur in De Hoeskamer
te Arensgenhout. De gasten kunnen onder het genot
van een gratis kopje koffie of thee weer gezellig een
praatje maken, een kaartje leggen of een spelletje
doen. Wenst U op maandag 22 augustus vervoer van de
Wensbus, dan kunt U dit tot uiterlijk vrijdag 19 augustus doorgeven aan Tiny Rompen-Loijens, tel.nr.: 0625012415 of e-mailen naar:
paul.tiny.rompen@gmail.com. Wenst U op maandag 5
september vervoer van de Wensbus, dan kunt U dit tot
uiterlijk vrijdag 2 september doorgeven aan Tiny Rompen-Loijens.

De routes hebben verschillende lengtes. De
meeste zijn als een rondtocht te fietsen, maar
onderweg zijn er ook verbindingen met de volgende route te leggen, waardoor er een heel lint aan routes
ontstaat en iedereen naar eigen inzicht kan kiezen hoeveel kilometers hij of zij fietst. Voor de routes is gebruik
gemaakt van de fietsknooppuntenroute van de ANWB.
De routes zijn bij de verschillende kapellen en kloosterboekwinkel Wittem als folder verkrijgbaar, maar ook van
diverse sites te downloaden.

Op maandag 19 september staat de Hoeskamertref
van 14.00 uur tot 16.00 uur in het teken van een Muziekmiddag. Het duo Cocktail Music verzorgd de muzikale omlijsting, dus op deze middag kan er een dansje
mag gemaakt worden. De gasten, die liever wensen te
kaarten, kunnen zoals gewoonlijk in het café van De
Hoeskamer terecht. Wenst U op deze middag vervoer
van de Wensbus, dan kunt U dit tot uiterlijk vrijdag 16
september doorgeven aan Tiny Rompen-Loijens, tel.nr.:
06-25012415 of e-mailen naar:
paul.tiny.rompen@gmail.com.

Marialint fietsroutes rondom Wittem zie: https://
www.kloosterwittem.nl/uploaddocs/Marialint%
20Wittem%20(voor%20de%20site).pdf

De vrijwilligers van de Hoeskamertref heten U op beide middagen weer van harte welkom!

Na een gezellige en heel lekkere lunch begon 17 juli onze vakantie.
18 september zijn we weer terug om de mis op te luisteren in onze kerk. Het thema is
nog niet bekend daar wordt door de tekstgroep hard aan gewerkt. Op 7 september
beginnen onze repetities weer. Denk je erover om bij een koor te gaan, houd je van
zingen en van gezelligheid? Kom dan vrijblijvend eens kijken op onze repetities, op woensdagavond van 20.00 uur tot
22.00 uur in het Gemeenschapshuis.
We wensen iedereen een fijne vakantie toe.
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Mededelingen en verenigingsnieuws
Nieuws van
Gemeenschapshuis
“De Lange Berg” Hulsberg.
“Time flies” zeggen ze in het Engels, en in goed Nederlands beamen veel mensen dat de dagen, weken en
maanden voorbij lijken te vliegen.
We genieten al behoorlijk wat weken van prachtig zomerweer, en voor je het weet is er de zomervakantie.
Heel wat mensen en kinderen zien hier naar uit.

te komen bewonderen.
De foto die bij dit stukje hoort kan onvoldoende weergeven hoe dit werk tot zijn recht komt.
Wel maakten we graag van de gelegenheid gebruik om
Piet te bedanken voor zijn mooie geste, en bood onze
voorzitter Jan Kuipers hem een kleine traktatie aan.

Onze gebruikersgroepen stoppen in deze periode met
hun activiteiten en/of bijeenkomsten, dus ook het gemeenschapshuis heeft bedrijfsvakantie.
We zijn gesloten vanaf zaterdag 23 juli t/m zondag 4
september.
Hierbij zeggen we dat we, onder voorbehoud, in deze
periode wel geopend zijn voor koffietafels bij overlijden.
Het voorbehoud hierin is dat dit afhankelijk is van het
aantal vrijwilligers dat dan beschikbaar is. Uiteraard kunt
u bellen met: 06 55508453.
Vanaf 5 september staan we graag weer voor iedereen
klaar.
Leuk om te vermeldden is dat het Kindervakantiewerk
Hulsberg weer in week 34 met een groep te gast is in
“De Lange Berg” voor hun KVW week.
Zo zijn ook de jongere inwoners van Hulsberg al gebruiker van deze gemeenschapsvoorziening, en we hopen
dat de leiding en de “kids” een fantastische week zullen
hebben.
Graag laten we ook weten dat we een zelfgemaakt
kunstwerk in bruikleen hebben gekregen van Piet de
Vreeze.
Piet is regelmatig als bestuurslid van KBO Hulsberg in het
gemeenschapshuis te vinden, maar staat ook klaar als
we een beroep op hem doen als zijnde vrijwilliger.

Televisiemis vanuit Lourdes
Op zondag 18 september wordt de televisiemis van KRO
-NCRV uitgezonden vanuit de Grot in Lourdes. Dit gebeurt tijdens een bedevaart van het Huis voor de Pelgrim uit Maastricht. Hulpbisschop Everard de Jong is
hoofdcelebrant tijdens deze viering. Vorig jaar september werd voor de eerste keer een mis vanuit Lourdes op
de Nederlandse televisie uitgezonden. Dat leverde zoveel positieve reacties op, dat besloten is dit jaar weer
naar Lourdes terug te keren.

Het kunstwerk dat Piet ter beschikking stelt is een keramieken open bolvorm, waarin je een afspiegeling van
diverse markante gevels van gebouwen uit “Hölsberg”
ontdekt, en de bewoners die hiervan gebruik kunnen
maken.
“Oos dörpke”, ligt binnen een beschermende kern, maar
is ook open voor iedereen, en dat gegeven is eigenlijk
ook de kerntaak van onze gemeenschapsvoorziening.
Zo komt alles samen in deze ontmoetingsplek van Hulsberg.

Een week eerder – op zondag 11 september wordt de tv
-mis uitgezonden vanuit de Sint-Jozefkerk in LandgraafWaubach. Elke zondag is er een eucharistieviering op
televisie te zien om 10.00 uur op NPO2.

Het kunstwerk heeft daarom ook een mooie plek gekregen in “De Lange Berg” en graag nodigen we u uit om dit
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Colofon

Op zondag 14 augustus vindt de jaarlijkse

ST. ROCHUSMARKT

Pastoor Dölle

in Hulsberg plaats, een van de gezelligste
(rommel)markten van Zuid Limburg.

T 045 - 4051273
Kerkheuvel 7
6336 AX Hulsberg

Kapelaan Stefan Musanai s.m.m.
Kapelaan Charles Leta s.m.m.

Slenteren langs de
vele kraampjes,
mensen ontmoeten,
koopjesjagen en
genieten van heerlijke
hapjes & drankjes in
het Culinair Straatje.

T 06-39431473
T 06-39431465

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
facebook parochie

Speciaal voor de kinderen zijn er oud
Hollandse spellen, lekkere ijsjes en meer.

pastoor@h-clemens.nl
info@h-clemens.nl
http://www.h-clemens.nl
Parochie H. Clemens Hulsberg

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

Openingstijden: 8.00-17.00
Entree: € 1,50 (kinderen tot 12 jaar gratis)

T 045-4051872
T 045-4052012
T 06-37300874

betalingen
kerkbijdrage

Kraam huren kan vanaf € 22,50 ga
naar www.rochusmarkt.nl/kraamverhuur
Inschrijven kan t/m 5 augustus vol = vol

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

en tot slot……maar belangrijk!
Voor de volgende uitgave van de Clemens-Klok
(tijdvak van 24 sept - 21 okt 2022)
moeten kopij voor de redactie en advertenties
uiterlijk op 6 sept via email worden aangeleverd.
Misintenties moeten uiterlijk 13 sept worden
doorgegeven!

kosten voor misintenties
Woensdag € 12,50
Weekend € 27,50
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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

