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Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

7e jaargang nr. 12                                         25 november 2017 -  22 december 2017 

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

 
 

  -    Clemensdag met nieuwe pastoor  10 dec. 
  -    Gestichte Misintenties  /  Aktie  kerkbalans 
  -    Jaarlijkse Kerstaktie  9 dec.  

 
 

  -    Sinterklaas  en Advent  op de basisschool 
  -    Inzameling o.a. kleding voor het goede doel. 
  -    Kerstconcert Fanf. St. Clem. en G.K.C.  17  dec. 

Het leven zit vol hindernissen 

In oktober ben ik enkele dagen naar Rome geweest met mijn jong-

ste broer en mijn oudste zus. Mijn zus is soms aangewezen op een 

rolstoel. En als je érgens moeilijk met een rolstoel door de stad kunt 

gaan, dan is dat zeer zeker Rome. Je moet telkens alert zijn om niet 

in riooldeksels klem te komen zitten of in de openingen tussen de 

straatkeien. Soms helt het wegdek naar links over en dan weer naar 

rechts. Vele winkels en cafetaria zijn niet voor rolstoelen toeganke-

lijk, er ligt een hoge drempel voor de deur. Tot overmaat van ramp 

liep bij de St. Jan van Lateranen het rubber van een wieltje af. Wat nu? Het is gelukkig met hulp van 

een paar vreemde sterke handen gelukt om het rubber weer op het wieltje te krijgen. 

Ja, zo’n reis met hindernissen zet je aan het denken. Hoe moeilijk moet het voor mensen zijn die 

steeds aangewezen zijn op anderen om in het leven vooruit te komen. Of hoe moeizaam kan het 

soms zijn om een ander bij hindernissen te helpen. Ik heb in Rome dan ook maar heel weinig, zegge 

en schrijve twee of drie, rolstoelers door de stad zien gaan.  

In gedachte maakte ik een vergelijk met het geloof. 

Ons geloof is ook niet altijd een strak geplaveide 

weg. Het is een weg die soms kuilen heeft waar we 

doorheen moeten om er weer bovenop te komen. 

We lopen wel eens vast en komen dan niet verder. 

We hebben dan de hulp van een ander nodig. 

Soms worden we door de dingen die in ons leven 

gebeuren door elkaar geschud, zoals degene die in 

de rolstoel zit. Mensen die je op je weg helpen, 

maar ook mensen die juist in de weg staan. Zo’n 

geloofsweg is niet gemakkelijk. Maar door te ver-

trouwen op Jezus blijf je op de goede weg.  

 

Kapelaan Jan Geilen 
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Parochieberichten  

Overleden  

Afsluiten Mariamaand 

31 Oktober hebben we, met ca. 30 personen (een 
groeiend aantal), de Rozenkransmaand weer op pas-
sende wijze afgesloten. 
Zoals bekend hebben we dit gedaan bij het wegkruis, 
dat door de bewoners van de Churchillstraat zo piek-
fijn wordt onderhouden. Onze dank daarvoor. 
Omdat de dagen steeds korter worden, was het een 
heel feeërieke sfeer, met schimmen en zaklampen. 
We hadden graag een foto bij dit artikeltje geplaatst, 
maar de foto’s zijn helaas mislukt. Wat wel gelukt is, 
is het fijne gevoel van verbondenheid. Het samenzijn 
en samen bidden. Samen bidden voor wereldproble-
men, voor onze parochie m.n. voor de kinderen van 
onze parochie en voor persoonlijke intenties. Wij ver-
trouwen er op dat ons gezamenlijk gebed zal bijdra-
gen aan een betere samenleving. 
De versnapering na afloop was deze keer een beetje 
“sobertjes”, omdat kapelaan Amal nog verplichtingen 
elders had. Hij heeft beloofd om zich volgende keer 
weer “in de bocht te gooien”. 
Namens kapelaan Amal en ons kerkbestuur, hartelijk 
dank voor jullie aanwezigheid.  
En voor wie er niet was, schroom niet om 1 mei eens 
te komen kijken en mee te bidden. 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 

 

Mededelingen Kerkbestuur 
 

Op 2 november is op 83-

jarige leeftijd in het zie-

kenhuis in Heerlen, zuster 

Margaretha (Cornelia Jo-

hanna van der Rijt) over-

leden. De uitvaart vanuit 

de kloosterkapel heeft op 

8 november plaatsgevon-

den, waarna begrafenis 

op het kloosterkerkhof.  

Zuster Margaretha was 59 

jaar Missiezuster Oblate 

van de Assumptie. 

 

Gedoopt 
 

Op 22 oktober werd Emma van Breda gedoopt. Em-
ma werd geboren op 30 december 2016. Zij is een 
dochter van Esther Moors en Ralph van Breda. Zij 
wonen samen met zusje Naomi in de Burgemeester 
Kengenstraat. 
 
 

Grote Kerkpoets vóór Kerstmis  
 
De grote kerkpoets vóór Kerstmis vindt dit jaar plaats 
op dinsdag 12 en woensdag 13 december.  
Vele handen maken licht werk. Dus wie wil komen 
helpen is vanaf 9.00 uur van harte welkom.  
Voor koffie en vla wordt gezorgd.  
Beleefd uitnodigend,  

Ons Kerkbestuur 

Gestichte Misintenties 
 
Gestichte misintenties, zijnde gewone intenties, b.g.v. 
een verjaardag, als jaardienst etc., kunnen voor een 
periode van 5, 10 of méér jaren gesticht worden voor 
een bepaald moment in het jaar. De kosten zijn gelijk 
aan de geldende tarieven op het moment van stich-
ting. 
Als u hierin geïnteresseerd bent, kunt u dit kenbaar 
maken tijdens het spreekuur op de pastorie, of via 
misintentie@h-clemens.nl of telefonisch bij Jeu Rit-
zen (045-4059244). 
Alle gestichte misintenties voor 2018 zijn reeds geno-
teerd in onze agenda/misintentie op de website van 
de parochie www.h-clemens.nl. 
In deze agenda kunt u steeds controleren, of uw op-
gegeven misintenties correct verwerkt zijn. 

Op 15 november is op 64-

jarige leeftijd thuis overleden. 

Tonny Dautzenberg-Schillings. 

De uitvaart vanuit onze kerk 

heeft op 22 november plaats-

gevonden, waarna begrafenis 

op het kerkhof aan de Wis-

sengrachtweg.  

mailto:misintentie@h-clemens.nl
http://www.h-clemens.nl
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 Clemensdag met onze nieuwe pastoor 
 
Zoals reeds aangekondigd in de vorige Clemens-Klok, 

gaan we op 10 december onze Clemensdag op een bij-

zonder feestelijk wijze vieren met de presentatie van onze 

nieuwe pastoor, nu nog kapelaan, Jan Geilen. 

Normaal is dit een onbekende, maar wij hebben al aan 

hem “mogen proeven”. 

 

De presentatie van pastoor Jan Geilen wordt het hoofdthe-

ma van onze Clemensdag.  

Het wordt een feestelijke H. Mis, waarin onze deken, mgr. 

Jos Schreurs, de hoofdcelebrant is. Kapelaan Jan Geilen 

zal door Drumband St. Rochus afgehaald worden bij de 

pastorie. Bij het binnentreden van onze kerk krijgt hij sym-

bolisch de sleutel van onze parochie aangereikt, waarna 

de feestelijke Hoogmis kan beginnen. Een Hoogmis die 

gezamenlijk wordt opgeluisterd door onze koren 

(volkszang), onze beide fanfares en Drumband St. Ro-

chus. Tijdens deze Hoogmis zullen ook onze kinderen hun 

steentje bijdragen. Na de zegen wordt de Hoogmis muzi-

kaal afgesloten met onze welbekende “slotmanifestatie”, 

het gezamenlijke “Heer God van Vrede”. 

Alle parochianen zijn bij deze uitgenodigd om naar deze 

feestelijk Clemensdag H. Mis te komen. Dat het een feest 

van verbondenheid mag worden voor onze parochie. 

 
 

Na de H. Mis is er koffie, thee of wat fris, vergezeld van 

een traktatie. Tijdens dit informeel samenzijn, kan men 

pastoor Jan Geilen, indien gewenst, ook persoonlijk felici-

teren met zijn benoeming. 

 

Voor geïnteresseerden, de officiële benoeming voor het 

gehele cluster vindt plaats in Nuth op zondag 3 december 

om 15.00 uur in de H. Bavo kerk. Iedereen is van harte 

welkom.  

 

Presentatie orgel tijdens de Clemensdag geannuleerd 

In de vorige Clemens-Klok hebben we vermeld, dat dan 

ook het oude kerkorgel weer bespeeld zou gaan worden. 

Dat gaat helaas niet lukken.  

Niet vanwege onverwachte tegenslagen, maar omdat onze 

“orgelbouwers”, door hun gedrevenheid m.b.t. de kwaliteit 

die ze willen leveren en de slechte conditie van de mecha-

niek (met vele honderden afstellingen tussen pedalen, 

toetsen en orgelpijpen), meer tijd nodig hebben, dan aan-

vankelijk gedacht.  

Ondanks dat ze vele extra dagen gewerkt hebben, bleek 

het helaas niet haalbaar.  

Er komt ongetwijfeld een ander geschikt moment voor de 

presentatie van ons orgel. 

 

ALS VANZELFSPREKEND......... 

 

Als vanzelfsprekend staat midden in ons dorp onze paro-

chiekerk. We weten niet beter. 

Een monumentaal gebouw, een groen-gedekte toren, tal-

loze leien daken, het angelus-torentje, en het oude kerkhof 

eromheen. Van gemeentewege in de schijnwerpers ge-

plaatst. Van binnen goed in de verf, in sfeervolle, warme 

tinten en de verwarming goed in orde. 

 

Als vanzelfsprekend zal dat ook allemaal zo zijn wanneer 

we de kerk eens "nodig" hebben: bij ons huwelijk, bij de 

doop van ons kind, om de sfeer van kerstmis te ervaren, 

bij het afscheid van een dierbare, bij de eerste heilige 

communie van ons zoontje of dochtertje, bij ....... vul het 

zelf maar in! 

 

Zó vanzelfsprekend is dat toch weer niet! 

Als ik vandaag niet mee-help mijn kerk in orde te houden, 

hoe kan ik dan verwachten dat ze er straks nog voor mij 

is? Of..... laat ik dat aan anderen over? 

 

Vanzelfsprekend proberen we, om samen die verant-

woordelijkheid te dragen. 

 

Zó vanzelfsprekend is de kerkbijdrage, de onmisbare 

materiële schakel tussen vandaag en morgen. 

Ook uw kerkbijdrage is onmisbaar, als je geeft om elkaar, 

en om het mooie middelpunt van ons dorp! 

 

Uw kerkbijdrage kan worden voldaan als...... 

Jaarlijkse bijdrage 

Maandelijkse bijdrage 

Periodieke bijdrage mèt belastingvoordeel 

 

Nieuwe deelnemers kunnen heel eenvoudig starten 

door middel van een (automatische) overschrijving op 

NL26 RABO 0124 1957 68  of   

NL36 INGB 0001 0364 96, beide ten name van  

Parochie van de H. Clemens Hulsberg,  

met vermelding van de volledige naam en adres. 

 

Met vragen kunt u terecht bij de Contactpersoon/

administrateur: 

Jean Mevis 

Berkenhof 10 

6336 SX Hulsberg 

Tel. 045-4051845 

E-mail: mevisjacobs@hetnet.nl 

 

mailto:mevisjacobs@hetnet.nl
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Onze jaarlijkse  Kerstactie. 

“Wat fijn dat we iets voor elkaar kunnen doen”. Dit is 

een opmerking die je, gelukkig, vaak hoort  als we 

zeggen dat de kerstactie weer door gaat. 

“Ben ik er dit jaar ook weer bij?” Dat is de vraag die 

mensen stellen als ze een keer ’n kerstpakket heb-

ben gekregen.  

Aan twee kanten een goed gevoel. De een omdat 

kunnen delen met anderen dat goede gevoel geeft. 

De andere omdat je dan merkt dat je gezien bent. Je 

staat er in ’n  moeilijke tijd niet alleen voor. 

 

Op zaterdag 9 december wordt weer ingezameld 

in onze kerk vanaf 10.30 uur tot 13.00 uur. 

Producten die wij goed kunnen gebruiken zijn, koffie, 

thee, suiker, boter, melk, pasta, rijst, sauzen, blikken 

groenten, soep, knakworst, ragout, hagelslag, blikjes 

vlees enz. 

Op 9 december staan mensen uit de politiek, die dat 

willen, bij de winkels.  Daarna gaat een groep vrijwil-

ligers aan de slag. Ze maken kerstpakketten die in 

Groot- Nuth worden rondgebracht. 

Bij AH zal weer de melkbus komen te staan . 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om in deze tijd te 

komen dan kunt u het pakket ook afgeven 

Jhr.v.d.Maesenstraat 57 of achter in de Mariakapel . 

Zo kunnen we in onze parochie, ook met Kerstmis, 

iets voor elkaar betekenen. 

Werkgroep SAN [Sociale Actie Nuth] 

 

 

Dromen uit de dromenvan-

ger van de vredesbijeen-

komst op zondag 17 septem-

ber jl. 

Ik droom 

Dat iedereen gelijk is en van 

elkaar houdt, 

dat er geen ruzies meer zijn! 

Maar dat is waarschijnlijk maar 

een droom en blijft een droom. 

maar we kunnen proberen! 

Ik droom 

Van vrede voor iedereen op deze aarde, 

dat zal niet zo goed lukken, 

maar laten we in onze eigen omgeving, in ons dorp 

beginnen. 

Ik droom 

Van geluk en saamhorigheid voor mijn kinderen, 

voor mijn naasten. 

 

Woord van de redaktie 

Binnenkort begint de advent, we zijn op 
weg naar Kerstmis. Over het algemeen een 
tijd die we associëren met gezelligheid. We 
zijn druk in de weer met het versieren van 
ons huis, op zoek naar persoonlijke cadeaus 
voor mensen die we lief hebben en we verza-
melen recepten voor het kerstdiner. 
Advent geeft de meeste mensen een gevoel 
van verwachting en blijheid. 
Helaas zijn er  bij ons in Hulsberg ook men-
sen die niet van deze tijd kunnen genieten, 
omdat ze met moeite de eindjes aan elkaar 
kunnen knopen. 
Wij kunnen deze tijd als nog plezieriger er-
varen, als we ook aan deze parochianen den-
ken. Door een pakket samen te stellen met 
lekkers voor de kerst en dit op 9 december af 
te geven bij onze kerk! 

De redaktie 
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Diensten en misintenties 

Zaterdag 25 november: Vooravond  
34e Zondag door het Jaar A. Vooravond 

Hoogfeest Christus, Koning van het 
Heelal. 
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Gerrit Neven (namens buurt Raadhuis-
straat); 1e  jaardienst Harry Otten; jaardienst 
Miryam Creusen-Bos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

    Het einde der tijden  
 
 
 
 

 
 

Zondag 26 november:  
34

e
 Zondag door het Jaar A. Hoogfeest 

Christus, Koning van het Heelal. 
 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans koor. 
Voor de parochie en tot intentie van de zie-
ken; jaardienst Wiel Limpens; 1e  jaardienst 
Hub Hagemans, Irma Hagemans-Ingenhut 
en overleden familie; 5e  jaardienst Math 
Huijts, overleden ouders Huijts-Ritzen en Jo 
Gijzen; jaardienst Antoon Gales. 

 

12.30 uur: Doopviering Anke Limpens. 
 

Woensdag 29 november: 
 

19.00 uur: H. Mis.  
Overledenen familie Van der Broeck; Thei 
Meijers; Gerda Franssen-Sormani (vanwege 
verjaardag). 

 

Vrijdag 1 december: 
10.00 uur: Communie aan de zieken door  
 kapelaan Amal. 

Zaterdag 2 december: Vooravond  
1

e
 Zondag van de Advent, Jaar B. 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Frans Roebroek (namens buurtbewoners). 

 

 

Jezus zei “Abba, 
Vader, voor u is alles 
mogelijk, neem deze 
beker weg van mij.” 
 

 

Zondag 3 december:  
1

e
 Zondag van de Advent, Jaar B. 

 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het  
 Combo Koor MozaiK. 

Voor de parochie en tot intentie van de zie-
ken; ouders Toon Noteborn en Lena Gij-
zen; 5e jaardienst Jetje Merx-Duijckers en 
overleden familieleden, Sjeuf en Tiny Lim-
pens-Muijtjens. 
 

Woensdag 6 december: 
19.00 uur: H. Mis.  

Overleden echtgenoten Jules Kengen en 
Tila Gielen en ouders; overledenen familie 
Van der Broeck; Thei Meijers. 

Zaterdag 9 december: Vooravond  
2

e
 Zondag van de Advent, Jaar B. 

 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Els Ackermans-Mommers; jaardienst Marie 
Verheijen-Pisters. 

 

Bereid 
de weg 
van de 
Heer 
 

 

 

Zondag 10 december:  
2

e
 Zondag van de Advent, Jaar B.  

Clemensdag. 
 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. de gezamenlijke  
 Hulsbergse zangkoren en muziek- 
 gezelschappen. 

Voor de parochie en tot intentie van de zie-
ken; jaardienst Gertie Kengen-Kerckhoffs; 
Jan Schiffelers en Tineke Offermans; jaar-
dienst ouders Kerckhoffs-Kissels en oom 
Jos, zoon Hub Kerckhoffs en pastoor Jo 
Kerckhoffs; jaardienst Sjeng Laheij en Jo-
hanna Bertrand. 
 

Woensdag 13 december: 
 

19.00 uur: H. Mis.  
Overledenen familie Van der Broeck; Thei 
Meijers. 

Zaterdag 16 december: Vooravond  
3

e
 Zondag van de Advent, Jaar B. 

 

19.00 uur: H. Mis met volkszang Kinderwoord-
dienst (Ki-Wo-Di) met als thema: Iets over 
hebben voor een ander. 
Jaardienst Riek Verheijen; zielendienst Ma-
thieu Hermans; Zus Weijers-Schlembach 
(namens bewoners St. Clemensstraat). 
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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 
 

KERSTSHOW VANAF 
ZONDAG 26 NOVEMBER 2017 

T/M ZONDAG 17 DECEMBER 2017 
 

Openingstijden: vrijdag van    14.00 - 18.00 uur 
 zaterdag van 11.00 - 18.00 uur 
 zondag van  14.00 – 18.00 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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Diensten en misintenties 

 

Wekelijkse up-date misintenties 

 

De misintenties worden wekelijks bijgewerkt en ge-

publiceerd in Nuth & Omstreken 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. 405 1273). 

 

Kerkdiensten 
Zorgcentrum Panhuys 

 
In Zorgcentrum Panhuys wordt elke week op zater-
dag om 16.00 uur en op dinsdag om 10.15 uur een 
H. Mis opgedragen.  
Op donderdag wordt om 10.15 uur een woord- en 
communieviering gehouden.  
 

Bijzondere diensten Panhuys 

Za.  25 nov  16.00 uur Hoogmis opgeluisterd  

   door de Bongardzangers 

Za.   2 dec  16.00 uur Ouderenkoor Schimmert 

Za.  23 dec  Géén H. Mis 

Zo.  24 dec  16.00 uur H. Mis opgeluisterd door 

   Ceciliakoor Panhuys 

Ma. 25 dec  Géén viering 

Di.   26 dec  Woord- en communieviering opge 

   luisterd door Thea Kollee 

Za.  30 dec  16.00 uur H. Mis opgeluisterd door 

   GKC Hulsberg 

Zo. 31 dec  Géén viering 

Parochiekalender  

Zo. 26 nov  Christus Koning van het heelal 

  12.30 uur Doopsel Anke Limpens 

Vr. 1 dec Communie aan de zieken 

Zo. 3 dec 1e zondag van de advent 

  Zondag voor het leven 

Zo. 10 dec  2e zondag van de advent   

  11.00 uur H. Mis b.g.v. Clemensdag +  

  Presentatie pastoor Jan Geilen 

Wo.13 dec 19.00 uur Boeteviering in het klooster 

Zo. 17 dec 3e zondag van de advent 

  19.00 uur Kerstconcert GKC en  

  fanfare St. Clemens 

Za. 23 dec 4e zondag van de advent  

  19.00 uur  H. Mis 

Zo. 24 dec  Kerstavond 

  18.00 uur Gezinsviering m.m.v. Com- 

  municantjes/ensemble fanfare  

  St. Clemens 

  22.00 uur Nachtmis m.m.v.  

  Gemengd Koor St. Caecilia 

Ma. 25 dec 1e Kerstdag 

  11.00 uur H. Mis m.m.v. Combo Koor  

  MozaiK 

Di.  26 dec 2e Kerstdag 

  11.00 uur H. Mis Volkszang 
 

Kinderwoorddiensten 
 

Za.16 dec Ki-Wo-Di met als thema ‘Advent’ 

Za. 6 jan Ki-Wo-Di met als thema  

  ‘3 Koningen’ (verkleed als koning ) 

Ki-Wo-Di  
 

Op zaterdag 16 december a.s. is er tijdens de H. Mis 
van 19.00 uur weer een Kinderwoorddienst (Ki-Wo-
Di) met als thema Advent (God komt naar ons toe). 
Kom jij ook om met de andere kinderen samen te 
knutselen, te bidden en te zingen?  
Hoe meer kinderen, hoe gezelliger.  
Dus, alles heel even aan de kant en op naar de kerk! 
Van harte welkom. 

Zondag 17 december: 3
e
 Zondag van 

de Advent, Jaar B.  

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans koor. 
Voor de parochie en tot intentie van de zie-
ken; jaardienst ouders Ritzen-Collaris; jaar-
dienst Zef en Elly Ritzen-Neven; jaardienst 
Arthur Meertens en overleden familie. 
 

Woensdag 20 december: 
 

19.00 uur: H. Mis.  
Overledenen familie Van der Broeck; ouders 
Heijnen-Packbiers, ouders Limpens-van Op-
pen, zonen en schoonzoon; Thei Meijers, 
ouders Veldman-van den Bosch, Rinus en 
ouders Meijers-Heunen; overleden ouders 
Van Kempen-Claessens. 
 

Vrijdag 22 december: 
 

10.00 uur: Communie aan de zieken door  
  kapelaan Amal. 
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Zondag voor het ongeboren leven 

Cafetaria Bon Repas 
Een blijvertje! Broodje Limburgertje: 

Mild gekruide gehaktschijf met broodje, kaas, 
Gebakken ui & mosterdsaus  

Nu voor € 2,20 
 

 

 

Europaplein 12, Hulsberg, tel: 045 405 1509 

Gouverneur Houbenstraat 27 

6336 AC Hulsberg 

Telefoon: 045-4051976 

Fax: 045-4051975 
 

 
 
2 

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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Sinterklaas bezoekt de Basisschool. 

Vanaf 18 november is St Nicolaas weer in ons land. 

Voor alle kinderen een spannende tijd van schoentjes 

zetten en Sinterklaasfeestjes. Op dinsdag 5 decem-

ber zal de goedheiligman onze school bezoeken.  

  

Het feest begint ’s ochtends vroeg als alle kinderen 

en ouders de Sint voor het eerst kunnen zien op het 

bordes van het Zorgcentrum. Met de nodige Sinter-

klaasliedjes wordt Sint welkom geheten in Hulsberg. 

Daarna gaan alle kinderen en ouders naar school 

waar Sinterklaas als eerste de Peuterspeelzaal zal 

bezoeken. De peuters mogen als ze dat willen met 

Sint op de foto en na de nodige liedjes en (hopelijk) 

een cadeautje gaan de peuters naar huis en zet Sint 

zijn bezoek aan school voort. De groepen 1, 2 en 3 

verwelkomen de Sint in de onderbouw aula. Ook hier 

worden weer de nodige sinterklaasliedjes ten gehore 

gebracht Na deze gezamenlijke activiteit bezoekt de 

Sint de kleuters ook nog in hun eigen klas en waar-

schijnlijk zit er een verassing in de zak van zwarte 

Piet. Deze ochtend wordt afgesloten met een bezoek 

aan groep 3. In de middagpauze genieten de Sint en 

de Pieten samen met alle juffen en meesters van een 

lunch.  

‘s Middags is de bovenbouw aan de beurt. Sint be-

zoekt alle groepen en vaak hebben de kinderen een 

optreden ingestudeerd, dat gepresenteerd wordt. 

De dag heeft altijd een bijzonder einde in groep 8, bij 

de oudste leerlingen van school, wat daar gebeurd is 

al jaren een groot geheim, wat ik hier dus ook niet ga 

verklappen.  

Het zal vast een mooie en bijzondere dag worden, 

zoals het sinterklaasfeest al jaren is, voor alle kin-

deren en grote mensen  een dag om nooit te verge-

ten!!!  

.  

Advent  

Vol verwachting klopt het hart van kinderen in deze 

decembertijd, want ze verwachten allemaal iets 

moois of iets fijns te krijgen van Sinterklaas.  

Maar advent en Kerstmis roepen ook een andere ver-

wachting op. Een tijd die donker is, korte dagen, lan-

ge avonden en nachten. We steken kaarsen en licht-

jes aan, voor warmte en geborgenheid voor jezelf en 

de mensen om je heen. 

Met deze gedachten steken we dit jaar ook in de Ba-

sisschool vier weken achter elkaar een kaars van de 

adventskrans aan. Het thema van de advent vierin-

gen is: Kom eens kijken in de stal. Iedere week staat 

telkens een ander  figuur uit de kerststal  centraal 

tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten in de aula van 

de school. 

Kleurwedstrijd op onze website 

Wie komt er bij Maria op bezoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag aan je papa of mama, of ze je de kleurplaten in het groot 
(A4) willen afdrukken. Ze kunnen ze vinden op de website van 

onze parochie www.h-clemens.nl  
onder  Actueel, Kleurplaten Clemens-Klok 2017-12 
Maak kans op een leuke prijs . Inleveren op de pasto-
rie , of   sturen naar email  :  info@h-clemens.nl   

http://www.h-clemens.nl
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 Proficiat Niels Cremers 

In één keer geslaagd voor je RIJBEWIJS  

bij 

 

www.autorijschoolmonsuwe.nl 
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Inzameling voor het goede doel. 

Stichting Medische Hulporganisatie voor Oost-Europa, 

SMHO, wil bij het wisselen van de seizoenen haar activi-

teiten bij u onder de aandacht brengen. 

Voor haar projecten kan zij gebruiken schone dames- en 

herenkleding, schoenen, incontinentiemateriaal, houdba-

re medicijnen in originele verpakking en andere medi-

sche hulpmiddelen. Er is veel vraag naar baby- en kin-

derkleding en kinderschoenen. Graag alles gesorteerd 

en verpakt in stevige plasticzakken en dozen. 

SMHO werkt alleen met vrijwilligers en is werkzaam in 

Oekraïne, Moldavië, Bulgarije, Congo en nu wat minder 

in Polen en Roemenië. Voor meer bijzonderheden kijk 

haar de site www.smho.nl 

Het inleveren kan bij Frits Herijgers Mareweg 24 Schim-

mert en bij Huub Wiekken Rhodestraat 9 Wijnandsrade. 

Kleding brengen naar de gemeentelijke container in on-

ze gemeente Nuth en inzameling met de gele zak door 

RD4 heeft niets te maken met goede doelen maar zijn 

commerciële activiteiten.  

De vrijwilligers van SMHO danken u hartelijk. 

 

(H)ulp (i)n (P)raktijk 

 
 

Oproep ????? 
Wie wil voor een oudere mevrouw uit Hulsberg 
eens in de 2 weken wat boodschappen doen? 
Denkt u dat u deze hulp kunt bieden, neem dan 
contact op met bovenstaand nummer, of via de 
parochie, mail info@h-clemens.nl of tel.nr. 045-
4059244. 

 

Opbrengst collecte Alzheimer Nederland  
 

De collecte van Alzheimer Nederland in de week van 
6 t/m 11 november heeft in Hulsberg  € 1.419,84  
opgebracht.  
Hartelijk dank aan alle gevers en collectanten! 
 

Wordt ook collectant. Met een paar uur van uw tijd 
kunt u volgend jaar ook mee helpen als collectant. U 
kunt zich opgeven bij:  
Jeu Ritzen, tel: 045-4059244,  
e-mail: jeuritzen@outlook.com 

De benoeming van een bisschop 

 

Bisschoppen zijn de opvolgers van de apostelen. Door 

de eeuwen heen hebben bisschoppen steeds nieuwe 

bisschoppen gewijd. Zo is een ononderbroken lijn ont-

staan van elkaar opvolgende bisschoppen, die terug te 

voeren is tot de eerste leerlingen van Jezus. We noe- 

men dit de apostolische successie.  

Hoe wordt nu een opvolger gekozen? Als een bisschop 

75 jaar wordt, moet hij zijn ontslag aanbieden aan de 

paus. Elk bisdom heeft een kathedraal kapittel. Dat is 

een groep priesters, die een bisschop over allerlei be-

langrijke zaken adviseert. De leden van het kapittel wor-

den kanunniken genoemd. Op het moment dat een bis-

schop weggaat, moeten deze kanunniken een lijstje ma-

ken met de namen van drie priesters die volgens hen 

het meest geschikt zijn om bisschop te worden. Dat lijst-

je sturen ze naar de nuntius. Dat is de ambassadeur van 

de paus in Nederland.  

De namen worden ook besproken in de Bisschoppen-

conferentie. De andere bisschoppen mogen daar hun 

mening over geven en er eventueel namen aan toevoe-

gen. Ook die lijst gaat naar de nuntius. Deze schrijft een 

advies voor de paus en stuurt alle informatie naar Ro-

me. Dit gebeurt overigens achter gesloten deuren en de 

betrokken mogen er met niemand over praten.  

Er zijn over de hele wereld meer dan drieduizend katho-

lieke bisschoppen. De paus kan ze natuurlijk niet alle-

maal persoonlijk kennen. Daarom heeft hij in Rome een 

eigen kantoor – de Congregatie voor de Bisschopsbe-

noemingen – dat het voorwerk doet. Als het verzoek van 

een nuntius binnenkomt om ergens in de wereld een 

nieuwe bisschop te benoemen, dan doet deze Congre-

gatie op basis van alle informatie die ze hebben een 

voorstel aan de paus. Deze is vervolgens helemaal vrij 

om dit voorstel over te nemen of om toch iemand anders 

te benoemen. 

Bron: Bisdom Roermond 

Advent 
 

Duuster wurt ’t óm ós haer, 
de nach is lank en zjwart. 

Veer vroage Uch in deze tied: 
Brèng leech toch in oos hart! 

 
De twiefel maak zich meister sóms, 

versjtaot Geer oos versjtandj? 
Veer baeje Uch noe ’t neuëdig is: 

Och bei ós aan Eur handj? 
 

Veer weite ’t waal, mer ’t geit dèks neet, 
oos gemood is kawd en kil. 

Veer sjmeke Uch: och help ós noe 
en werm toch oze wil! 

 
Dan weike weer ós sjtömme los 

en kriege volle klank. 
Veur Uch klinkt dan, es ’t kerstmis is, 

weer oze blieje zank! 
 

Jean Dewaide, Geleen 
Uit: D’r Hergod versjteet och plat (2010 

http://www.smho.nl
mailto:info@h-clemens.nl
mailto:jeuritzen@outlook.com
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Mededelingen en verenigingsnieuws  

 
 

Kerstconcert  
 

Zondag 17 december a.s. staat het jaarlijkse kerst-
concert van Fanfare St. Clemens 
Arensgenhout en Gemengd Koor St. Caecilia 
Hulsberg weer op het programma.  
Met bekende kerstliederen zullen zowel het koor 
onder leiding van Mirjam Erkens en met Paul Huijts 
aan de piano, als de fanfare onder leiding van Har-
men Cnossen, u in de juiste kerstsfeer brengen.  
De parochiekerk van Hulsberg dient ook dit jaar als 
sfeervol decor voor dit concert.  
Als soliste zal hoboïste Angeline Scheijen voor het 
voetlicht treden.  

Angeline Scheijen begon op 
6-jarige leeftijd met pianoles-
sen en twee jaar later startte 
zij met lessen op de hobo. 
Vanaf 1990 volgde ze de VO-
CO-opleiding, waarbij Angeli-
ne reeds les kreeg van haar 
latere leraar Peter Steijvers. 
Bij hem studeerde zij hobo 
aan het Conservatorium 
Maastricht. In 1999 vervolgde 
zij haar studie bij Herman 

Vincken aan het conservatorium van Tilburg. Daar-
naast heeft Angeline Scheijen hoofdvak piano ge-
studeerd.  
Als pianiste geniet zij bekendheid als begeleidster 
van zangkoren, solistenconcoursen en studenten 
van het conservatorium. Als hoboïste maakte Ange-
line deel uit van onder andere het Nationaal Jeugd 
Harmonie Orkest, het Nationaal Jeugd Orkest en 
het Limburgs Symfonie Orkest. Tegenwoordig is zij 
docent hobo en treedt dikwijls als soliste op met 
koren, orkesten en bekende musici, zoals Hubert 
Delamboye, Hans Leenders en Arno Kerkhof. Sinds 
2014 vormt zij samen met fluitist Willem Tonnaer en 
pianiste Augustine Boshouwers het bekende Trio 
Villare.  
 

Het concert begint om 19.00 uur. 
 

We hopen u allen te mogen begroeten tijdens dit 

kerstconcert om samen de kerst op een muzika-

le en sfeervolle wijze in te luiden! 

Elk leven is 
waardevol en 
kwetsbaar. Het 
verdient zorg 
en bescher-
ming. Ongebo-
ren leven in het 
bijzonder 

 

Zondag voor het (ongeboren) leven 
3 December begint de “Week van het Leven”. Deze 
week is een initiatief van verschillende organisaties 
om de waarde van het (ongeboren) leven onder de 
aandacht van een breed publiek te brengen. Als pa-
rochie staan wij voor de bescherming van het onge-
boren kind. Door de activiteiten rond de benoeming 
van onze pastoor kunnen we er echter alleen aan-
dacht aan schenken tijdens de voorbeden. Daarom 
hebben we onderstaande informatie opgenomen in 
ons parochieblad. Niet om over mensen of hun be-
slissingen te oordelen, maar om mensen in nood te 
ondersteunen. 
Beide organisaties VBOK (www.vbok.nl) en Siriz 
(www.Siriz.nl) geven ondersteuning bij onbedoelde of 
ongewenste zwangerschap. Tevens geven zij pre-
ventielessen om onbedoelde zwangerschap te voorko-
men. 

VBOK 
De Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren 
Kind (VBOK) is een algemene ledenorganisatie die, 
heel in het kort gezegd, opkomt voor de rechten van 
het ongeboren kind.  
Dit heeft alles te maken met hun visie op het leven:  

WAARDE VAN LEVEN  
Ieder leven is waardevol, het is uniek. Bij de concep-
tie ontstaat er uniek DNA materiaal, van een mens 
dat nog niet eerder heeft bestaan en er nooit weer zal 
komen. Daarom is het beschermwaardig.  
Het leven is het waard om geleefd te worden. Er is 
zoveel goeds om te ontdekken en zoveel moois om 
te beleven, dat gunnen we toch iedereen? Ook als 
omstandigheden ingewikkeld zijn, of zorgen toren-
hoog zijn is het leven het nog steeds waard.  

ONGEBOREN LEVEN IS BIJZONDER  
Het ongeboren kind kan nog niet voor zichzelf opko-
men. Het kan nog niet aangeven of het pijn voelt, of 
het een band heeft met zijn moeder. Toch laat onder-
zoek steeds vaker zien dat er al vroeg sprake is van 
een band en het hartje klopt ook al vroeg.  

REGELING IN NEDERLAND 
In Nederland kan een vrouw haar zwangerschap af-
breken door middel van een abortus provocatus tot 
ongeveer 22 weken. Zij kan hiervoor kiezen, want 
sinds 1982 is er de Wet Afbreking Zwangerschap. 
Hierbij moet er wel sprake zijn van een noodsituatie. 
Als VBOK respecteren wij deze keuzemogelijkheid 
en begrijpen wij heel goed de complexe situaties en 
de noodsituaties die er wel degelijk zijn.  

ABORTUSCIJFER OMLAAG  
Tegelijk willen we er alles aan doen om het aantal 
abortussen te verminderen. Wij pleiten ervoor in de 
politiek om de zorg te verbeteren en de financiële 
steun te verlenen die nodig is aan onbedoeld zwan-
gere vrouwen. Daarnaast vinden wij dat vrouwen 
goede voorlichting moeten krijgen om zwangerschap 
te voorkomen en over de mogelijkheden bij een on-
bedoelde zwangerschap. 

Siriz 
Siriz is een onafhankelijke en professionele zorgorga-
nisatie, die is voortgekomen uit de VBOK in 2010. Zij 
verlenen zorg en ondersteuning bij onbedoelde 
zwangerschappen en geven preventielessen. 

http://www.vbok.nl
http://www.Siriz.nl
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Mededelingen en verenigingsnieuws 

 

Gemeenschapshuis de Lange Berg  

blikt terug en kijkt vooruit! 
 

Het bestuur en werkgroep 2.0 kan terugblikken op 

een paar leuke activiteiten. Naast de reguliere dans-

middagen, die goed bezocht worden, hebben we on-

langs “Preuf Hulsberg” voor de tweede keer georga-

niseerd. Er was een grote variatie van standhouders, 

waardoor er voor het publiek veel te proeven, te 

snoepen en  te zien was. Direct vanaf het begin was 

het al lekker druk en we mogen concluderen dat de-

ze markt voor alle deelnemers en zeker ook voor het 

publiek een geslaagde middag was. Uiteraard was 

dit niet mogelijk geweest zonder de ondernemers uit 

ons dorp. Dank je wel hiervoor! 
 

Iets meer dan een week later heeft Hulsberg een ge-

weldig mooi optreden gehad van The Fureys. Deze 

Ierse band bracht een avondvullend programma met 

Ierse folkmuziek. We hebben in de vooraankondigin-

gen niets teveel gezegd en geschreven. In een uit-

verkochte zaal hebben de liefhebbers van deze mu-

ziek de avond van hun leven gehad.  

 

Er heerste een intieme sfeer terwijl de 4 mannen van 

The Fureys een deel van hun repertoire ten gehore 

brachten waaronder When you are sweet sixteen, 

The Old Man, Steal Away, Goodnight Irene, The Lo-

nesome Boatman, I will love you, and The Red Rose 

Café, dit laatste lied is bij ons bekend als het kleine 

café aan de haven geschreven door Vader Abraham. 

In het gemeenschapshuis was voor deze gelegen-

heid speciaal Engels Bier en (Hulsbergse) Wiskie te 

krijgen om de sfeer nog meer te laten voelen. De 

stemming zat er goed in en na afloop hebben we nog 

kunnen genieten in het café van de muziek van Ca-

millus Hiney een van de bandleden die een speciale 

accordeon bespeelde. 
 

We zullen dit soort activiteiten, zeker na de verbou-

wing, voortzetten. Uiteraard naast het openstellen 

van het gemeenschapshuis voor de activiteiten van 

de verenigingen. Het gemeenschapshuis is er voor 

en door de Hulsbergse gemeenschap.  
 

   Heeft u een idee of een specifieke vraag, waar Ge-

meenschapshuis De Lange Berg u welllicht bij kan 

helpen, neem dan gerust contact met ons op. We 

zullen altijd met u meedenken om te komen tot een 

passende oplossing. Neem vrijblijvend contact met 

ons op via facebook of via ons mailadres  

gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com  
 

Waar mens, cultuur en informatie  
bij elkaar komen,  

daar is Gemeenschapshuis “De Lange Berg”! 
  
Gemeenschapshuis “De Lange Berg” is tijdens de 

hieronder genoemde, wekelijks terugkerende activi-

teiten, ook overdag geopend. 

U bent van harte welkom.  

Ook om een kopje koffie te drinken voor de gezellig-

heid. 
 

Maandagmiddag Handwerkclub van 13.00-16.00 uur 

Dinsdagmiddag Bejaardensoos van 13.00-17.00 uur 

Woensdagmorgen Gym club 11.00-11.45 uur 

Donderdagmiddag Gym club 14.00-14.45 uur 
 

Meer over de verbouwing zullen we u mededelen in 

een van de volgende uitgaves van de Clemensklok. 

 

Dansmiddag 
 

Op zondagmiddag 17 december van 14.30-17.30 

uur, kunt u weer komen dansen in het gemeen-

schapshuis de Lange Berg. Er wordt een grote varia-

tie aan muziekstijlen geboden, waardoor u veel ver-

schillende dansstijlen kunt beoefenen. Deze laag-

drempelige middag wordt goed bezocht en wordt on-

geveer iedere 6 weken gehouden. 

U kunt uiteraard ook komen voor de gezelligheid en 

een praatje. Kom gerust een kijkje nemen. Voor u het 

weet komt u vanzelf in beweging. 

 

Kalenderactie Drumband St. Rochus  
 

In de week van 27 november verschijnt weer de 

jaarlijkse ‘Hulsberg’ kalender van Drumband St. Ro-

chus. Deze welbekende kalender bevat naast foto’s 

van het huidige Hulsberg, vooral ook authentieke 

foto’s van vroeger. 

De leden van de Drumband komen hiervoor aan de 

deur gedurende de week van 27 november  en de 

week daaropvolgend. Mocht u niet thuis zijn of wilt u 

op voorhand alvast een kalender reserveren, dan 

kunt u contact opnemen met de heer Hub Limpens 

(via 045-405 1300). Bij voorbaat willen wij alvast ie-

dereen bedanken die de vereniging steunt door mid-

del van het kopen van deze kalender. 

mailto:gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com
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Colofon 
 
kapelaan Amal   T 045 4051273 

adres pastorie  Kerkheuvel 7 

    6336 AX  Hulsberg 
 

kapelaan Geilen  T 045 524 1208 

    Stationstraat 191 

    6361 BH  Nuth 

spreekuur kerkbestuur/ kapelaan 

dinsdag tussen 17.00 en 18.00 uur 

opgave misintenties tijdens het spreekuur 

of telefonisch   T 045 405 1273 

of per email  misintentie@h-clemens.nl 
 

kapelaan Amal  kapelaan@h-clemens.nl 

kapelaan Geilen  kapelaan.geilen@bavonuth.nl 

email  parochie   info@h-clemens.nl   

website parochie  http://www.h-clemens.nl  

 
 

kosters 
 

Mevr. Jacqueline Pluijmaekers T 405 1872 

Mevr.Tineke Renckens   T 405 2012 

Dhr. Piet Merx     T 405 2884 

 
 

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 405 1388 

Huisartsenpraktijk bij  spoed  T 405 1388 - 1 

Centrale Huisartsenpost OZL  T 5 77 8844 
(Na 17.00 uur en in het weekend) 

Apotheek Ravensbos   T 405 2700 

Apotheek Nightcare   T 5 74 1004 

Ziekendienst    T 405 1922 

Politie Limburg Zuid   T 0900-8844 

Alarmnummer    T 112 

WMO-Zorgloket Nuth   T 5 61 6288 

Gemeentehuis    T 14045 

Gem. Openbare werken  T 5 65 9111 

Rd4      T 5 43 7100  

Zorgcentrum Panhuys    T 405 1777 

Klooster Z. vd Assumptie  T 405 8610 

RK-Basisschool Hulsberg  T 405 1377 

Gemeenschapshuis   T 4051924 

kosten voor misintenties 
 

Woensdag € 10 

Weekend € 25 

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. 

en tot slot……maar belangrijk ! 

Voor de volgende uitgave van de Clemens-Klok 

(tijdvak van 23 dec. 2017 t/m 19 jan. 2018)  

moeten kopij voor de redactie en advertenties 

uiterlijk op 5 dec. 2017 via email worden  

aangeleverd.  

Misintenties moeten uiterlijk 12 dec. 2017  

worden doorgegeven!  

mailto:misintentie@h-clemens.nl
mailto:kapelaan@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

