Clemens-Klok

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg

7e jaargang nr. 13

23 december 2017 - 19 januari 2018

voor alle parochianen in Hulsberg, Arensgenhout, Aalbeek, op de Emmaberg en in de Heek
- Kerststallendorp Schimmert
- Voettocht naar Banneux - 24 dec.
- Nieuwjaarsconcert - 7 jan. 2018

- Bezichtiging Kerststal
- Kerstbrief aan de parochianen
- Presentatie Pastoor Geilen

Het kind in de kribbe
Een leven volgens nieuwe regels.
Is het niet zo dat het kerstverhaal voor velen van ons niet meer dan een leuk
sprookje is? Het lijkt gewoon het ontroerende verhaal van een man en een vrouw
die zich verheugen over de geboorte van hun eerste kind en het geluk hebben
een paar mensen te vinden die hun vreugde delen. Natuurlijk wordt Kerstmis nog
gevierd. Maar wie durft nog hardop te verklaren dat dat kindje met de naam
‘Jezus’ in die kribbe de zoon van God is? Wie heeft het niet moeilijk om gewoon
te zeggen dat God zelf in die stal ter wereld is gekomen?
Ik wil je graag vertellen waarom Jezus voor mij Gods zoon is: omdat wij door de
Zoon een helder beeld van de Vader gekregen hebben. Omdat we door Hem geleerd hebben: God is geen leraar die van ons verlangt dat we regels en voorschriften uit het hoofd leren. God is geen opvoeder die wil dat we Hem blindelings gehoorzamen. God is geen rechter die alleen op een fout van ons zit te De afbeelding is een muurschildering
wachten om ons te bestraffen.
op ons priesterkoor, die zichtbaar werd
Nee, God is liefde. En die liefde van God is met Jezus in levenden lijve in de we- bij een restauratie.
reld gekomen. Als wij in de evangeliën nagaan wat het bijzondere aan Jezus was,
dan stellen we vast: Hij kende geen gedragsregels en nam geen voorzorgen in zijn relaties met andere mensen. Hij kende geen schema voor de omgang met mensen. Hij maakte geen onderscheid tussen wie ‘sympathiek’ was en wie niet,
of tussen wie zich fatsoenlijk gedroeg en wie niet.
Alles wat Jezus deed en zei, groeide uit een onverwoestbare liefde voor elk individu, uit een diep begrip voor zijn zwaktes, uit een niet-aflatende affectie voor allen, wat ze ook uitgespookt, verbruid of misdaan hadden. Iedereen die zich in
zijn buurt ophield, zijn leerlingen bijvoorbeeld, waren gefascineerd door zijn vriendelijke omgang met mensen, zijn
geduld en zijn gelijkmoedigheid. En daarom vonden ze het volkomen overtuigend toen Jezus zei: ‘Het is Gods wil dat
wij alle mensen behandelen met vriendelijkheid en begrip, allemaal, ook onze vijanden.’ En iedereen voelde: dit is iets
totaal nieuws. Dat betekent: geen leven meer volgens vaste regels en voorschriften, zoals de farizeeën het wilden,
maar een leven dat zich richt op de eenvoudige waarheid dat het volstaat zich door Gods liefde te laten leiden.
Die waarheid hebben we aan Jezus te danken. En dat is voor mij reden te over, om het kind in de kribbe als Gods zoon
te beschouwen.
Geef aan deze Kerstmis een bijzondere dimensie door eens bewust na te denken over de vraag;
“Welke betekenis heeft Zijn geboorte, leven en dood voor mijn leven van alledag?”
Zalig Kerstmis en alle goeds voor 2018, kapelaan Amal
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Mededelingen Kerkbestuur

Parochieberichten
Overleden

H. Communie aan de zieken

Op 21 november is op 92-jarige leeftijd overleden,
Betsie Daamen-Verschuuren. De
laatste tijd woonde ze in de Residence nabij huize Oosterbeemd in Valkenburg. De uitvaart vanuit onze kerk heeft op
25 november plaatsgevonden,
waarna begrafenis op het kerkhof aan de Wissengrachtweg.

Zaterdag 23 december
Kapelaan Amal wil zieke parochianen en mensen die
slecht ter been zijn graag de hostie aan huis brengen.
In verband met Kerstmis doet hij dit niet alleen zoals
gebruikelijk op de 1e vrijdag van de maand, maar ook
op zaterdag 23 december a.s.
Mensen die het op prijs stellen de H. Communie
thuis te ontvangen kunnen dit aan kapelaan Amal
laten weten, telefoon: 045-4051273.

Op 28 november is op 73-jarige
leeftijd thuis aan het Beatrixplein overleden, Jan van den
Bosch. De uitvaart vanuit onze
kerk heeft op 4 december
plaatsgevonden, waarna crematie.

En als u 23 december gemist hebt, 5 januari komt hij
ook graag bij u langs met de H. Communie, voor
kracht en sterkte in het nieuwe jaar, laat het even
weten.

De zeswekendienst is op zaterdag 13 januari om 19.00 uur.

Kinder- / gezinsmis om 18.00 uur
Zoals gebruikelijk zal de gezinsmis op kerstavond om
18.00 uur zijn.
Ook dit jaar dragen de kinderen die komend jaar de
eerste H. Communie zullen doen weer hun steentje
bij, ondersteund door een aantal vormelingen. Speciaal voor deze viering werd door hen een kerstspel
ingestudeerd.
Een ensemble van fanfare St. Clemens neemt de muzikale opluistering voor haar rekening met sfeervolle
kerstmuziek.
Het belooft een mooie viering te worden. We hopen
dan ook op veel kerkgangers.
Zodat iedereen het feest van Zijn geboorte op een
passende wijze kan beginnen.

Kerstmis 2017

Gedoopt
Op 19 november werd
Jonne Dormans gedoopt.
Jonne werd geboren op
12 oktober 2017. Zij is
een dochter van Rachel
Dormans-Schwillens en
René Dormans. Zij wonen
aan de Klimmenerweg.

Bezichtiging Kerststal

Op 26 november werd Anke Limpens gedoopt. Anke
werd geboren op 15 juni 2017. Zij is een dochter van
Tiffany Limpens-Gerards
en Joep Limpens. Zij wonen aan de
Diepestraat.

Wat is Kerstmis zonder een kerststal, en zeker in onze
kerk. De kerststalbouwers hebben ook dit jaar weer
hun uiterste best gedaan, om een prachtige kerststal
te maken, waar iedereen met veel plezier naar kan
kijken, om zo in de stemming te komen om Zijn geboorte op gepaste wijze te vieren.
Voor het bezichtigen van de kerststal is de kerk op 1e
en 2e kerstdag open van 14.00 tot 17.00 uur.
Verder zal er na elke H. Mis op zaterdag en zondag
gelegenheid zijn om de kerststal te bezichtigen.
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Kerstbrief aan alle Parochianen

voor willen zijn. Met z’n allen proberen wij, met vallen en
opstaan, het “samen kerk zijn” vorm te geven. Onze dank
daarvoor aan iedereen is welgemeend en groot.

Ook in het voorbije jaar is er weer van alles gebeurd in
onze parochie, met als hoogtepunt de benoeming van
kapelaan Jan Geilen tot pastoor van ons cluster. Samen
met kapelaan Amal gaat hij nu de kar trekken op pastoraal gebied in de 4 parochies.
Wij als kerkbestuur, pastoraal team en heel veel vrijwilligers, doen ons uiterste best om geloof en kerk
weer in het middelpunt van onze dorpsgemeenschap
te plaatsen.

Om uw kerk en parochie ook financieel in stand te kunnen houden, is een jaarlijks terugkerende bijdrage
onmisbaar.
Een groot aantal parochianen doet dat al vele jaren
trouw. In deze kerstbrief doen we een beroep op alle
andere parochianen, om ook deel te gaan nemen aan de
kerkbijdrage.
Uw besluit om ook aan de kerkbijdrage te gaan
deelnemen, zou een echt kerstcadeau voor onze
parochie zijn.

Daarom hebben wij ons o.a. als parochie aangesloten
bij HiP Westelijke Mijnstreek, om mensen met een
hulpvraag en mensen die hulp willen bieden bij elkaar
te brengen.
Naast de “normale” vieringen, zijn er ook een aantal
“speciale” vieringen geweest, zoals Hulsberg is HiP en
de viering in de Vredesweek.
Tijdens de Rochusmarkt hebben wij onze kerk opengesteld voor geïnteresseerden en hebben we torenbezichtigingen mogelijk gemaakt.
Een aantal gedreven vrijwilligers is ons kerkorgel weer
“gangbaar” aan het maken.
Ons dameskoor Laudate dat de uitvaarten opluistert
heeft een doorstart gemaakt, en heet voortaan gewoon Laudate omdat er nu ook heren bij zijn.
De voorbereidingen voor de 1e H. Communie en het H.
Vormsel zijn weer in volle gang.
Ook voor 2018 staat er van alles op het programma.
Naast de inmiddels gebruikelijke activiteiten willen we
o.a een filmavond gaan organiseren.

U kunt uw kerkbijdrage, onder vermelding van uw adres,
over maken naar:
PAROCHIE V.D H.CLEMENS KERKBIJDRAGE
Rabobank rekeningnummer NL26 RABO 0124 1957 68 of
ING Bank rekeningnummer NL36 INGB 0001 0364 96.
Met dank voor alle deelnemen, meewerken en meeleven in het voorbije jaar wensen wij u vredige kerstdagen
en een gezegend 2018.
Ons Kerkbestuur

Dromen van de vredesbijeenkomst
Ik droom
Dat òs dörpke na de fusie tot Beekdalen een plek zal blijven waar het voor
iedereen goed wonen is.

M.a.w. we zijn als parochie volop in beweging.
Kijkend naar de toekomst is ons beleid er op gericht
om de kerk-, maar vooral geloofsbetrokkenheid onder
onze parochianen te vergroten. Niet op de 1e plaats
om onze kerk vol te krijgen, maar omdat wij ervan
overtuigd zijn, dat Zijn Boodschap voor iedereen een
steun in de rug kan zijn op zijn/haar levensweg.

Ik droom
Dat de grote verhalen (en ook de kleine) flexibel genoeg blijken te zijn om
nieuwe waarheden te accepteren, want alleen dan kunnen we samen verder.
Ik droom
Van vrede voor iedereen.

We staan nu vóór Kerstmis.
Zoals ieder jaar gaan we in onze kerk weer met veel
mensen de kerstdagen feestelijk vieren.
De kerk- en koperpoetsers, kerststalbouwers, werkgroep bloemschikken, misdienaars, de kinderen die
het kerstspel opvoeren tijdens de gezinsviering, de
lektoren, de koren en de muzikanten zullen weer hun
bijdrage daaraan leveren en hun uiterste best doen,
om er een mooie kerst voor onze parochie van te maken.

Kaarsengeld
Met ingang van het nieuwe jaar wijzigen de tarieven
van de offerkaarsen.
De prijs van de kleine offerkaarsen wordt € 0,40
(verhoging van € 0,15).

We hebben er alle vertrouwen in, dat onze parochie
toekomst heeft, omdat zoveel parochianen op
verschillende manieren daar medeverantwoordelijk

De prijs van de noveenkaarsen wordt € 4,00
(verlaging van € 1,00).
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senteerd aan de mensen van Hulsberg. Het werd een bijzonder sfeervolle viering in de kerk waaraan de muziekverenigingen van Hulsberg hun steentje hebben bijgedragen.
De weergoden waren
wat minder gunstig
gezind, want code
oranje werd afgegeven, en daarom werd
de nieuwe pastoor ook
niet vanaf de pastorie
opgehaald door drumband Sint Rochus,
maar vanuit het voorportaal van de kerk,
nadat hij in dat voorportaal eerst uit handen van de deken de
sleutel van de kerk had
gekregen. Vervolgens
werd voorin de kerk
aan de nieuwe pastoor het cadeau van de parochie aangeboden: een kaars met de beeltenis van Sint Clemens
erop, die met het vuur van de paaskaars ontstoken, gedurende de hele viering brandende op het altaar heeft gestaan. Na de preek door deken Schreurs werd de benoemingsbrief voorgelezen en de eed afgenomen.
De viering werd muzikaal opgeluisterd door Drumband
Sint Rochus, fanfare Sint Caecilia, fanfare Sint Clemens en
een groot koor, samengesteld uit de leden van Combo
Koor MozaiK, GKC, Gregoriaanszangers en Laudate. Door
deze muzikale inbreng werd het een ware parochiële happening, die besloten werd door een gezamenlijke slotmanifestatie, zoals ons bekend is van de jaarlijkse sacramentsprocessie.
Na de viering was er nog een bijzonder gezellig samenzijn
onder het genot van koffie, thee of fris en heerlijk gebak,
dat ons verstrekt werd door de dames Elly Bertholet, Mia
Delahaye, Mien Frijsinger, Tineke Renckens en Marlies
Senden. Ondertussen mocht de nieuwe pastoor de felicitaties
aannemen
van
tal
van
parochianen.
Zo werd de Clemensdag van 2017 een heel gedenkwaardige Clemensdag.

Benoeming en installatie pastoor Geilen
Zondag 3 december is onze kapelaan Jan Geilen tot pastoor benoemd en geïnstalleerd voor de parochies H. Bavo
Nuth, H. Servatius Vaesrade, H. Stephanus Wijnandsrade
en onze parochie van de H. Clemens.

Dit gebeurde tijdens een feestelijke eucharistieviering in
de H. Bavokerk te Nuth, waarbij onze deken Jos Schreurs
vóór ging.
De H. Mis werd opgeluisterd door GKZ St. Bavo en de Koninklijke Harmonie St. Bavo.
Deze laatste begeleidde onze nieuwe pastoor na afloop,
samen met zijn familie, de kerkbesturen, genodigden en
de parochianen naar het Trefcentrum, waar een druk bezochte receptie plaats vond.

Clemensdag 2017 Hulsberg
Op 3 december werd kapelaan Jan Geilen in Nuth geïnstalleerd als de nieuwe pastoor voor het hele cluster en
daarna zou hij officieel als zodanig gepresenteerd worden
in de andere drie parochies van het cluster, te weten op 9
december in Wijnandsrade, op 10 december in Hulsberg
en op 17 december in Vaesrade.
Hoewel de feestdag van de heilige Clemens op 23 november is, werd dit jaar de Clemensdag in onze parochie gehouden op die 10de december, omdat op deze manier de
nieuwe pastoor in een speciale viering kon worden gepre-
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Diensten en misintenties

ouders Schillings-van de Klundert, ouders
Dautzenberg-Leunissen.

Zaterdag 23 december: Vooravond
4e Zondag van de Advent, Jaar B.

Zondag 31 december:
Oudejaarsavond.

19.00 uur: H. Mis met volkszang
Guus Gardeniers.

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Gelegenheidskoor.
Voor de parochie en tot intentie van de zieken; jaardienst Mia Keulen-Pinkaarts; jaardienst Marcel Koonen en opa Koonen;
Frans Roebroek (namens buurtbewoners).

24 december: 4e Zondag van
de Advent, Jaar B / Vooravond Hoogfeest Geboorte van de Heer / Kerstavond.
Zondag

Maandag 1 januari: Nieuwjaarsdag /
Hoogfeest H. Moeder Gods Maria.

18.00 uur: Kerstviering (gezinsmis) m.m.v.
de communicantjes, opgeluisterd door een
ensemble van fanfare St. Clemens.
Zielendienst ouders Brouwers-Wiertz; Thei
Meijers, ouders Veldman-van den Bosch;
Huub Dreessen.
22.00 uur: Nachtmis m.m.v. het GKC.
Voor de parochie en tot intentie van de zieken; Finy Crombag-Kurvers, ouders Kurvers
-Vliegen; zielendienst Frans Roebroek;
Frans Provaas en kleindochters Robin en
Mikeela; Maria Meurs-Kerckhoffs en kleindochter Merel; overledenen familie Pluijmakers-Janssen; Chris de Koning en de families De Koning en Van de Paal.

11.00 uur: Hoogmis met volkszang.
Voor vrede in de wereld, beginnend met
respect voor elkaar en naastenliefde.
Woensdag 3 januari:

Maandag 25 december: Hoogfeest
Geboorte van de Heer /
Eerste Kerstdag.

Zaterdag 6 januari: Vooravond
Hoogfeest Openbaring des Heren
(Driekoningen).

19.00 uur: H. Mis.
Ouders Brouwers-Wiertz zielendienst;
overledenen familie Van der Broeck; overleden echtgenoten Jules Kengen en Tila
Gielen en ouders; Thei Meijers, ouders
Veldman-van den Bosch, Rinus en ouders
Meijers-Heunen.
Vrijdag 5 januari:
10.00 uur: Communie aan de zieken door
kapelaan Amal.

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het
Combo Koor MozaiK.
Ouders Rouwette-Souren, Paul Souren en
overleden familie; Frans Merckx; Jeanny
Hofland; ouders Janssen-Schrouff, zonen
Wiel en Lei en dochter Mia; Chel Custers;
Jozef Nuchelmans en overledenen familie
Nuchelmans-Stassen; ouders MeursJanssen en zoon Frans Meurs; Jo Brands en
overledenen familie Brands-Cerfontaine.

19.00 uur: H. Mis met Kinderwoorddienst (
Ki-Wo-Di) en volkszang.
Jaardienst Thei Meijers; jaardienst overleden ouders Jozef Dritty en Anna DrittyGeurts, overleden ouders Frans Spierts en
Anna Spierts-Trijbels, overleden ouders
Guillaume Bastings en Elisabeth BastingsDuits; jaardienst Hub Croonen; ouders Zus
en Jean Weijers-Schlembach.

Zondag 7 januari: Hoogfeest
Openbaring des Heren
(Driekoningen).

Dinsdag 26 december: Tweede Kerstdag; H. Stefanus, eerste martelaar.
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. een ensemble van
fanfare St. Caecilia: Blaaskapel Sumavanka.
Guus Huntjens en Philomena HuntjensLemmerling; uit dankbaarheid en voor de
overledenen van de families Van den Beuken en Van der Aart.
Woensdag 27 december:
19.00 uur: H. Mis.
Overledenen familie Van der Broeck; Thei
Meijers.

11.00 uur: Hoogmis m.m.v.
het Gregoriaans Koor.
Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 2e jaardienst Marlies Rompen-Vankan.
Woensdag 10 januari:
19.00 uur: H. Mis.
Overledenen familie Van der Broeck; Thei
Meijers.

Zaterdag 30 december:

Zaterdag 13 januari: Vooravond 2e
Zondag door het Jaar B.

19.00 uur: H. Mis met volkszang.
Ouders Mommers-Crutzen, dochter Els en
nichtje Ria; Tonny Dautzenberg-Schillings,

19.00 uur: H. Mis met volkszang.
Jozef Bemelmans en Caroliene Wouters;
zeswekendienst Jan van den Bosch.
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Boerderij Aan den Del

Boerderijwinkel

in zelfgemaakte binnen- en buiten kleibeelden,
woondecoraties en hebbedingetjes

Openingstijden:

vrijdag van
14.00 - 18.00 uur
zaterdag van 11.00 - 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

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

Diensten en misintenties
Za. 23 dec

Zondag 14 januari:
2e Zondag door het Jaar B.

19.00 uur 4e zondag van de advent

Zo. 24 dec Kerstavond
18.00 uur Gezinsviering m.m.v.

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. zangkoor Laudate.
Voor de parochie en tot intentie van de zieken; Jan Schiffelers en Tineke Offermans.

Communicantjes/ensemble St. Clemens

Woensdag 17 januari:
19.00 uur: H. Mis.
Overledenen familie Van der Broeck; Lei
Koolen (vanwege verjaardag); ouders Pierre
Pluijmaekers en Mia Scheepers; ouders Heijnen-Packbiers; Thei Meijers.

St. Caecilia

22.00 uur Nachtmis m.m.v. Gemengd Koor
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 m.m.v. Sumavanka
Zo. 31 dec 11.00 uur H. Mis Gelegenheidskoor
Iedereen is van harte welkom om mee te

Wekelijkse up-date misintenties

zingen
Ma. 8 jan. 09.00 uur Driekoningen viering groep 1 en 2

De misintenties worden wekelijks bijgewerkt en gepubliceerd 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).

Kinderwoorddiensten
Kinderwoorddiensten
Za. 6 jan

Ki-Wo-Di met als thema
‘ Drie Koningen’ (verkleed als koning)

Kinderwoorddienst 6 januari

Kerkdiensten
Zorgcentrum Panhuys

De kinderen mogen dan als koning verkleed (J)
naar de kerk komen.
En misschien het liedje zingen:
Drie Koningen, Drie Koningen,
Geef mij een nieuwe hoed.
Mijn ouwe is versleten,
mijn moeder mag 't niet weten
mijn vader heeft het geld
al op de toonbank neergeteld.

In Zorgcentrum Panhuys wordt elke week op zaterdag 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. 23 dec Géén H. Mis
Zo. 24 dec 16.00 uur H. Mis opgeluisterd door Cecilia
koor Panhuys
Ma. 25 dec Géén viering
Di. 26 dec Woord- en communieviering opgeluisterd
door Thea Kollee
Do. 28 dec Géén woord- en communieviering
Za. 30 dec 16.00 uur H. Mis opgeluisterd door
GKC Hulsberg
Zo. 31 dec Géén viering
Ma. 1 jan Géén viering
Za. 20 jan 16.00 uur H. Mis opgeluisterd door
ouderenkoor Zanglust

(H)ulp (i)n (P)raktijk
Oproep aan Hulpvragers
In Hulsberg hebben zich inmiddels 14 mensen aangemeld om hulp te bieden!!!!
Heeft u hulp nodig bij kleine klusjes, zou u het gezellig vinden als er eens iemand langs komt, of wil
u wel eens met iemand een stukje gaan wandelen,
kortom denkt u dat u een steuntje in de rug zou
kunnen gebruiken, neem dan contact op met bovenstaand nummer,
of via de parochie, mail info@h-clemens.nl of
tel.nr. 045-4059244.
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Cafetaria Bon Repas
Een blijvertje! Broodje Limburgertje:
Mild gekruide gehaktschijf met broodje, kaas,
Gebakken ui & mosterdsaus
Nu voor € 2,20
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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

Europaplein 12, Hulsberg, tel: 045 405 1509

Gouverneur Houbenstraat 27
6336 AC Hulsberg
Telefoon: 045-4051976
Fax: 045-4051975

Zondag voor het ongeboren leven

Sportparklaan 10
6336 AB Hulsberg
Hulsberg

Open vanaf 14.00 uur
Zondag
10.00 uur
Woensdag Rustdag
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Kerstviering op de Basisschool.

zien in de Gezinsviering op kerstavond. Daarna hadden

Zoals elk jaar werd er in de week voor

alle kinderen in hun eigen klas een kerstviering, met

kerstmis een kerstmusical opgevoerd

kerstverhalen of toneelspel en iets te eten en te drinken.
Op het einde van de ochtend was er nog een heel speciale bijeenkomst; De première van de kerstclip ‘Niets is cooler dan kerstfeest’. Een liedje van Kinderen voor kinderen
dat door de kinderen van onze Basisschool is opgenomen
in samenwerking met muziekdocente Edith. De dansen
werden ingestudeerd door dansjuf Hanneke die ook een
groot gedeelte van de regie voor haar rekening nam. De
opnames van deze clip werden verzorgd door Joris. Deze
clip kunt u bekijken op de site van de school http://
www.bs-hulsberg.nl/

door groep 7 en door de kinderen van groep 2 die de
dansjes voor hun rekening namen. De keuze was dit jaar
gevallen op de musical: Het mooiste geschenk. Koning
Balthasar ziet op een dag een héél bijzondere ster. De Koning van de Vrede is geboren. Nog diezelfde dag vertrekt
hij om de nieuwe koning te begroeten. Joezoef zijn zoontje wil graag mee maar mag niet van zijn vader. Dus be-

De kinderen van groep 1 en 2 vieren maandag 8 januari
het Driekoningenfeest. In optocht gaan ze verkleed als
koning naar de kerk alwaar de driekoningen viering
plaatsvindt; er wordt een verhaal verteld over de drie
kameeltjes, en er worden liedjes gezongen en uiteraard
wordt de prachtige kerststal van de kerk bewonderd.

sluit hij om alleen op pad te gaan. Hij neemt drie geschenken mee: een bal, een boek en zijn hond Pluto. Uit medelijden geeft hij onderweg al zijn geschenken weg en komt
dus met lege handen aan........ Maar het grootste geschenk zo zegt Maria zijn nou net die lege handen, omdat

Malala Yousafzai
was maandag 5 december de
hoofdgast in RTL Late Night. Ze
schoof aan bij Humberto Tan om te
praten over de Internationale Kindervredesprijs.
Malala, en de andere winnaars van de Internationale
Kindervredesprijs, zijn ontzettend belangrijk om aan
miljoenen mensen wereldwijd te laten zien dat iedereen kan bijdragen aan positieve verandering.
Malala werd een symbool van verzet toen ze zich
2007 uitsprak tegen de Taliban en hun verbod op onderwijs voor meisjes. In 2012 overleefde ze als 15jarige een aanslag op haar leven door de Taliban.
Zij ontving in 2014 als jongste winnares ooit de Nobelprijs voor de Vrede. Een jaar eerder was ze zelf de
winnares van de Internationale Kindervredesprijs.

je alles wat je had hebt weggegeven.
Deze musical werd vier keer opgevoerd, twee keer voor
ouders en andere belangstellenden en twee keer voor de
kinderen van alle groepen. Bovendien was er bij de generale repetitie ook publiek aanwezig, namelijk een groepje
peuters van Peuterspeelzaal ‘t Peuterke.
Op vrijdag werd de laatste adventskaars aangestoken.
Tijdens deze viering werd door de communicanten in spe
het kerstspel opgevoerd. Dit kerstspel zullen ze ook laten
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De Internationale Kindervredesprijs werd op 5 december uitgereikt in de Ridderzaal in Den Haag.
Het is de moeite waard de uitzending terug te kijken.
De jongeren die in de uitzending aan het woord waren spraken op een ongelooflijk inspirerende manier
over hun kijk op het leven. Het waren veelal kinderen
die zelf heel veel hadden meegemaakt. Ze straalden
een hoop en levenskracht uit die ongelooflijk was.
www.youtube.com/watch?v=KOQuBEAP4FI

Proficiat
Lynn Rooijakkers en Veerle Moonen
met het behalen van je RIJBEWIJS
bij

www.autorijschoolmonsuwe.nl

Dank aan de adverteerders en de parochianen, die
kopij aanleverden voor onze Clemens-klok.
Dank ook aan onze trouwe bezorgers, die telkens
weer voor de aanlevering van ons parochieblad
zorg dragen.

U allen van harte een Zalig Kerstfeest !

Dankbetuiging
Tonny Dautzenberg-Schillings
Na het overlijden van mijn lieve vrouw en onze
lieve (schoon)moeder werd haar zorgzaamheid
en de warmte die zij als mens uitstraalde nog
eens overduidelijk tijdens de bijzondere uitvaartdienst. Het definitieve is nog steeds moeilijk te
aanvaarden, maar overweldigend waren de aanwezigheid van zovelen, de brieven, bloemen en
persoonlijke woorden. Dank aan allen die op enigerlei wijze betrokken zijn geweest tijdens de
ziekte en na het overlijden. Uw medeleven is
voor ons een grote steun en heeft ons diep geraakt.

Hub Dautzenberg
Jane en Ivo
Jaimy en Michael
Mocht de wens voor een gedachtenisprentje
aanwezig zijn, dit gaarne doorgeven
via email: dautze@home.nl
of telefonisch: 045 405 2348

12

Gemengd Koor St. Caecillia Hulsberg

Kerstviering op 1e Kerstdag

Op zondag 19 november jl. heeft het koor haar jaarlijks
Caeciliafeest gevierd. De dag begon met een door het
koor opgeluisterde Eucharistieviering. Na de mis kreeg
onze voorzitter Peter Dekkers de onderscheiding van de
Gregoriusvereniging opgespeld vanwege zijn 25-jarig
lidmaatschap van de Gregoriaansgroep en werd hij toegesproken door kapelaan Geilen.

Op maandag 25 december wordt de dienst om 11.00
uur opgeluisterd door Combo Koor MozaiK
Het thema van deze viering is : Twee werelden
Midden in de nacht, is er een ster boven een stal. Een
hut, het verblijf bij uitstek voor wie niet meetelt en geen
aanspraak kan maken op enig recht.
Er was namelijk geen plaats in de herberg. Wie niets
bezit, ogenschijnlijk niets te bieden heeft krijgt ook geen
plaats.
Er zijn twee werelden; de wereld van de herberg en de
wereld van de stal………...
We hopen dat u erbij
wilt zijn.

Na de mis toog het gezelschap naar verenigingslokaal
Op de Trepkes, alwaar na het versterken van de inwendige mens nog een aantal jubilarissen gehuldigd werden, te weten:
Els Dekkers-Crijns, 25 jaar lid
Jacqueline Eurlings, 25 jaar lid
René Heijnen, 25 jaar lid

Woord van de redactie
Kerstmis is bij uitstek een tijd dat mensen
elkaar alle goeds toewensen.
Ook wij als redactie willen ons daarbij
aansluiten.
Wij wensen u allen,
Een warme plek,
Mensen die je alles waard zijn,
Geestdrift te over,
Een lied in je hart,
Goedheid die beantwoord wordt,
Een weg bezaaid met stil geluk
en met fonkeling van sterren.

Hierna werd het feest door de GKC-famlie nog een aantal uurtjes op gezellige wijze voortgezet.
Tevens willen wij van de gelegenheid gebruik maken,
om iedereen namens het GKC, het Gregoriaans Koor en
Laudate fijne feestdagen te wensen en alle goeds voor
2018.

Niet alleen voor deze decembertijd, maar een
heel jaar lang.
Fijne feestdagen en
een goed en gelukkig 2018.

Op onze website

www.h-clemens.nl
Vindt u onder “Inspirerende bijdrages” de toespraak van Erik
Borgman, “De toekomst van de kerk”, die hij gehouden heeft
b.g.v. het afscheid van mgr. Frans Wiertz als voorzitter van de
Bisschoppelijke Commissie voor Communicatie en Media.

Redactie Clemensklok
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De bevriende muziekverenigingen verheugen zich erop u
een mooie middag te kunnen bezorgen en verwelkomen u
graag op deze eerste zondag in het nieuwe jaar!

Mededelingen en verenigingsnieuws
Kerstactiviteiten fanfare St. Caecilia

Pelgrimstocht naar Banneux vanuit Hulsberg

Sinds jaar en dag gaan onze jeugdige muzikanten op
Kerstavond op pad langs een aantal Hulsbergse buurten
en locaties. Om de jeugd te ondersteunen gaan ook enkele gevorderde muzikanten mee. Bij de H. Clemenskerk
spelen zij enkele kerstliedjes, na afloop van de H.Mis van
18.00 uur. Ook brengen zij weer een bezoekje aan de Zusters Oblaten, die dit ieder jaar zeer kunnen waarderen.
Na nog enkele optredens bij verschillende buurten, zullen zij ook nu weer traditioneel eindigen bij het Kerststalletje van buurtvereniging Aalbeek. Ook hier worden de
muzikanten met hun begeleiders zeer welkom ontvangen
met diverse drankjes en versnaperingen. Bij het schrijven
van dit bericht zijn de locaties en tijdstippen nog niet bekend. Houd hiervoor onze facebookpagina in de gaten.

Op zaterdag 16 december liep weer een groep van zo'n
twintig pelgrims van Hulsberg naar Banneux. Het is een
jaarlijkse traditie die 15 jaar geleden is begonnen met 2
mannen uit Hulsberg, Hubert Meessen en Frank Meex. Elk
jaar hebben zich er meer mensen bij aangesloten, jong en
oud. Nu bestaat de groep uit 20 pelgrims, voornamelijk
mannen, waaronder een aantal vaders met hun zonen.
Waar de eerste paar keer nog vanuit Valkenburg of Margraten werd vertrokken, wordt er de laatste jaren 's ochtends om 6.00 uur gestart voor de kerk in Hulsberg. Eerst
wordt er in de pastorie een pelgrimsgebed gesproken, het
Salve Regina gezongen en de zegen gegeven door kapelaan Amal. En dan gaat het in een strak tempo via Margraten, Noorbeek, Val Dieu, Bolland en Soumagne naar Banneux waar de stoet na een tocht van 53 km zo rond 17.00
uur arriveert. Na het opsteken van kaarsen en een persoonlijk gebed brengt een bus de vermoeide wandelaars
weer terug naar Hulsberg alwaar in café Op de Trepkes
voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.

Op 2e Kerstdag zal Sumavanka, dat bestaat uit leden van
onze fanfare, in de H. Mis van 11.00 uur voor een muzikale kerstsfeer zorgen.
Dirigent, bestuur en leden van fanfare St. Caecilia willen
jullie allemaal prettige Kerstdagen en een Voorspoedig en
Gezond 2018 toewensen.

Flessenaktie fanfare St. Caecilia
Op zaterdag 6 januari vanaf 10.30 uur gaan onze (jeugd)
leden weer langs de deur om statiegeldflessen op te halen.
De opbrengst wordt geheel besteed aan de jeugdopleiding. Laat ze niet voor niets aanbellen.
Om het hoge culturele en muzikale peil in ons dorp te
kunnen continueren, hebben we onze jeugd hard nodig.
Beleefd uitnodigend de afdeling “Jeugd en Opleiding”
van fanfare St. Caecilia.

Nieuwjaarsconcert Hulsberg
Op zondag 7 januari 2018 organiseren Kon. Fanfare St.
Caecilia en Drumband St. Rochus hun traditionele Nieuwjaarsconcert. Dit inmiddels welbekende en gezellige concert vindt haar oorsprong 13 jaar geleden en is niet meer
weg te denken uit de Hulsbergse gemeenschap.
Plaats van handeling is ons Gemeenschapshuis ‘De Lange
Berg’ in Hulsberg. Het muzikale samenzijn start om 14.00
uur.
Kenmerkend voor dit middagconcert is haar zeer publieksvriendelijke karakter.
De beide verenigingen brengen beurtelings hun muziekwerken ten gehore. Na afloop is uiteraard voldoende gelegenheid om na te borrelen en in een muziekvriendelijke
ambiance elkaar de beste wensen mee te geven.

Kerst-boete-bidweg te voet naar Banneux
Dat de vreugde van het geloof de tegenslagen in het leven overwint.
De jaarlijkse voettocht naar Banneux begint op zondag 24
december 2017 om 8.30 uur met een H. Mis in de H.H.
Nicolaas en Barbara kerk in Valkenburg.
Na een wandeling van 51 km, verwacht men om 20.00 uur
in Banneux aan te komen.
De plechtige Kerstnachtviering vindt plaats om 21.00 uur,
in de Boodschapskapel gelegen aan de Esplanade.
Direct na de Kerstnachtviering vertrekken, om ongeveer
22.30 uur, bussen terug richting Valkenburg en Maastricht. Reserveren voor de bus is noodzakelijk. Om zeker
te zijn van een plaats in de bus dient men zich uiterlijk
zondag 17 december 2017 aan te melden. Voor alle inlichtingen, reservering voor de bus en contactpersoon tijdens
de tocht: Mw. R. Spits-Vossen, Stiena Ruypers Park 4,
6301 LC Valkenburg, tel. 043-6015447
Voor
verdere
informatie
zie
http://
www.kerstvoettochtbanneux.nl .
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Voerendaal.
De leden zijn ingedeeld in twee leeftijdsgroepen.
Groep A (jeugd) van acht tot zeventien jaar en groep B
(volwassenen) vanaf achttien jaar.
Voor de jeugd wordt het eerste kwartier de kennis en
techniek van de zwemslagen op peil gehouden.
Het vervoer geschiedt per touringcar, met uitzondering
van de zomermaanden juli en augustus.
Op deze data dient men voor eigen vervoer te zorgen.
Echter dan mogen ook gezinsleden van het lid gratis recreatief zwemmen.
Wie minimaal zwemdiploma A heeft en geïnteresseerd
is kan voor informatie bellen naar 045405 1980

Mededelingen en verenigingsnieuws
Kerststallendorp Schimmert
Expositie van kunst én optredens in de St Remigiuskerk
van Schimmert.
Ook dit jaar is er weer een unieke grote kerststal in de
kerk van Schimmert met als thema ‘Warmte in de kou’
Nieuwsgierig naar het onderkomen van het kerstkindje,
dat warmte in de kou brengt? Kom kijken!
Het thema komt terug in de sfeervolle inrichting van de
kerk, in de kunst en bij kersttaferelen, die langs wandelroutes zijn te bewonderen. Volg de kersttaferelen langs
de aangegeven wandelroutes of met de APP
‘kerststaldorp’.

Algemene informatie
Verzamelde columns: Hij is ons leven.

Openingstijden expositie kerk:
23, 24, 25, 26 en 31 december én 1 en 7 januari van
12.00 – 17.00 uur met optredens van toneel en muziek.
Op 17 december is er een extra openingstijd van 12.00 –
15.00 uur met optredens van het koor ‘Sing a Song’
Het programma van de optredens komt op de website:
www.Kerststallendorp.nl
Toegang: vrije gift
Periode wandelroutes:
23 december t/m 7 januari
Informatie wandelroutes tijdens openingsuren:
Boerderijmuseum, Hoofdstraat 36
St Remigiuskerk
website www.kerststallendorp.nl en d
App: kerststaldorp

ONHERGERGZAAM

Een stekende zin uit het kerstverhaal:
‘Er was voor Jozef en Maria geen plaats in de herberg.’
Bij zijn komst in onze wereld staat er geen ontvangstcomité gereed om hem op te vangen.
Als God dan Zijn gezicht laat zien in het kleine kind Jezus,
dan zijn er maar weinigen die dat bemerken, ja die Hem
opwachten.
‘Er was voor hen geen plaats in de herberg’

Wel een grot in het veld.
En wat herders in de buurt met hun schapen
Overkomt dat niet menigeen?
Hoevelen voelen zich niet welkom?
Hoeveel mensen zijn zo door het leven geslagen, dat ze
zich in een onherbergzame wereld wanen, met bedreiging
en afwijzing om zich heen?

Groepen vanaf 15 personen kunnen tegen een vergoeding van € 20,- de expositie ook buiten de reguliere openingstijden bezoeken. Hiervoor kunt U contact opnemen
via contact@kerststallendorp.nl
of telefonisch 06
55870554.

‘Er was voor hen geen plaats in de herberg’

Recreatief zwemmen HZV’72
HULSBERG
Zwemmen is - een gezonde sport!
- goed voor lichaam en geest.
- goed voor je spieren, hart en longen en
verbetert je conditie.
Steeds meer mensen kiezen puur voor hun ontspanning,
deze gezonde vorm van recreatie en lichaamsbeweging.
Het recreatief zwemmen 2018 (46e jaar) start weer op
vrijdag 12 januari en eindigt op vrijdag 23 november in
totaal 44 zwemavonden.
Koningsdag (27 april) en vrijdag na Hemelvaart (11 mei) is
geen zwemmen.
Zwemvereniging HZV’72 gaat elke vrijdagavond van 19.00
– 20.00 uur recreatief zwemmen in zwembad De Joffer te

Kun je dan zeggen dat we daarvan geleerd hebben, dat er
nu wèl plaats is voor God in onze wereld?
Natuurlijk: er heerst bij ons godsdienstvrijheid.
En Kerstmis wordt alom gevierd met toeters en bellen en
feestgedruis.
Maar is er echt plaats in onze harten, voor de komst van
God in onze wereld?
Of is mijn herberg al vol met kerstmisvierende gasten?
‘Er was voor hen geen plaats in de herberg’
Uit: Hij is ons leven (Columns van bisschop Frans Wiertz)
Bijna 50 jaar lang schreef mgr. Wiertz regelmatig columns.
Eerst voor parochiebladen, later voor huisaanhuisbladen,
het bisdomblad De Sleutel en de website van het bisdom.
De mooiste columns van de laatste jaren zijn nu gebundeld
in het boek ‘Hij is ons leven’.
U kunt dit zeer interessante en inspirerende boekje via
ons (info@h-clemens.nl) òf 4059244) bestellen voor de
prijs van € 17,90. Zéér de moeite waard en makkelijk
leesbaar. Als u het van te voren wilt inkijken, is dat ook
mogelijk.
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Colofon
Kapelaan Amal
adres pastorie

T 045 4051273
Kerkheuvel 7
6336 AX Hulsberg

Pastoor 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
Pastoor Geilen
email parochie
website parochie

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

kosters
Mevr. Jacqueline Pluijmaekers
Mevr.Tineke Renckens
Dhr. Piet Merx

T 405 1872
T 405 2012
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

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.

alle betalingen t.n.v. Parochie van de H. Clemens
Hulsberg, mét vermelding van naam en adres.

parochieblad Clemens-Klok
Redactie
Bezorgservice
Advertenties

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

en tot slot……maar belangrijk !
overige

Voor de volgende uitgave van de Clemens-Klok
(tijdvak van 20 jan. 2018 t/m 16 feb. 2018)
moeten kopij voor de redactie en advertenties
uiterlijk op 2 jan. 2018 via email worden
aangeleverd.
Misintenties moeten uiterlijk 9 jan. 2018
worden doorgegeven!

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 Nuth
Gemeentehuis
Gem. Openbare werken
Rd4
Zorgcentrum Panhuys
Klooster Z. vd Assumptie
RK-Basisschool Hulsberg
Gemeenschapshuis

kosten voor misintenties
Woensdag € 10
Weekend € 25
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T 405 1388
T 405 1388 - 1
T 5 77 8844
T 405 2700
T 5 74 1004
T 405 1922
T 0900-8844
T 112
T 5 61 6288
T 14045
T 5 65 9111
T 5 43 7100
T 405 1777
T 405 8610
T 405 1377
T 4051924

