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Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

8e jaargang nr. 12        24 november-21 december  

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

- Kerkpoets voor Kerstmis  11 en 12 december 

- Clemensdag 25 nov. 11.00 u nadien koffie/trakt. 

- Actie Kerkbalans 

- Kerstactie SAN (Sociale Actie Nuth) 8 dec. 2018 

- Kerstconcert GKC - Fanfare St.Clemens 23 dec. 

- Hub Bemelmans koorzanger -  St. Maarten -  Assisi 

   

 Op wens van de overledene 
 

Haast elke dag is er wel een overlijdensannonce waar te lezen valt: "Op wens van de overledene heeft de 
begrafenisplechtigheid in kleine kring reeds plaats gevonden." Natuurlijk is de laatste wens van een 
mens belangrijk en leg je deze wens niet zomaar naast je neer. Toch wil diocesaan administrator mgr. 
Hub Schnackers in een overweging rond Allerzielen (de dag waarop de overledenen speciaal worden her-
dacht) aangeven dat hij met het lezen van die zin altijd moeite heeft. 
Dankzij 
Wanneer wij het menszijn moeten omschrijven, dan kan ik zeggen: De mens is een sociaal wezen. Ik leef 
samen met andere mensen. Ja zelfs: Ik leef zelfs dankzij andere mensen. Allereerst heb ik het leven van 
andere mensen ontvangen. Het zijn mijn ouders geweest, die mij hebben verwekt. Maar nog belangrij-
ker is, dat er een vader en een moeder waren die mij direct na mijn geboorte een gevoel van geborgen-
heid hebben geschonken. Want een kindje heeft meer nodig dan voeding en een schone luier. Daarbij 

waren ook de andere familieleden belangrijk: broertjes, zusjes en grootouders. 
Na deze eerste periode kon mijn wereld weidser worden. De wereld breidde zich uit tot straat en school. Steeds meer 
mensen leerde ik kennen. Belangrijk waren de leeftijdgenoten op school. In elke leeftijdsfase vergrootte zich de cirkel die 
mijn wereld heette, doordat ik steeds meer mensen leerde kennen. 
Steeds intenser 
Deze kennismaking met mensen werd vervolgens steeds intenser. Waren het in de kindertijd de speelkameraadjes, 
steeds meer werden het nu de mensen met wie ik in een proces van open communicatie trad. Belangrijk waren de lera-
ren en docenten tijdens de schoolperiode en de opleiding. Van hen heb je veel kennis overgenomen. 
Belangrijker nog zijn de mensen geweest die me aan het denken hebben gezet. Verder zijn er de mensen die mijn talen-
ten hebben ontdekt, ze hebben aangeboord en me ertoe hebben aangezet om ermee aan de slag te gaan. Zo kreeg ik 
verantwoordelijkheden toegeschoven van mensen en voor mensen. Mensen geloofden in mijn talenten. 
Maar nog belangrijker zijn voor mij de mensen aan wie ik mij gebonden voel. Voor de meesten is dat de partner in het 
huwelijk of de relatie. Eens heb je deel uitgemaakt van het gezin, waaruit je geboren bent. Door de meesten wordt er 
daarna een gezin gesticht, waarin kinderen eerst om aandacht vragen en later hen uitdagen tot gedachtewisseling. 
Steeds samen 
In alle fases van het leven, leef ik met anderen en dankzij anderen. De meeste van deze mensen heb ik mij zelf niet uitge-
zocht. Ik ben ze tegengekomen op mijn levenspad. Zij werden vrienden, collegae, medewerkers, mogelijk ook concurren-
ten, misschien ook mensen met wie het niet klikte. Haast altijd was de ontmoeting met hen een verrijking. Je leerde van 
elkaar. Bij sommige mensen is de kennissen-kring heel wijd. Bij anderen is deze beperkter van omvang. Maar iedereen 
heeft voor zijn menszijn deze hele leefomgeving nodig. Niets is zo erg als de eenzaamheid of het vergetenzijn of het niet 
meer gemist worden. Mens zijn is samen mens zijn. 
Spijtig 
"Op wens van..." Aan een uitvaart in allerkleinste kring mag de leefomgeving die bij deze mens hoort en dankzij welke 
deze persoon mens kon zijn, niet deelnemen. Enige keren heb ik meegemaakt, dat ik op deze wijze niet aan een afscheid 
heb mogen deelnemen. Ik heb dat toen spijtig gevonden. 
Mijn geloof leert mij: God is mens geworden. Voor ons betekent dat concreet: wees mens, samen met en voor andere 
mensen. Tot en met de laatste dag. Tot en met het afscheid. 

Dr. Hub Schnackers 
diocesaan administrator  
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Parochieberichten  

Beëindiging Rozenkransmaand Oktober 

Ook dit jaar hadden zich op woensdag 31 oktober om 
18.00 uur weer een 30-tal parochianen verzameld bij het 
wegkruis op de hoek van de Churchillstraat/Irenestraat om 
samen het Rozenhoedje te bidden.  
Iedereen had bij dit gebed, naast de algemene intenties 
die door kapelaan Amal aangedragen werden, zijn eigen 
intenties/gedachten: Gewoon ‘n moment van bezinning, 
om God te danken voor al het goede, om te bidden voor 
vrede, om herstel en sterkte voor een zieke, voor verbete-
ring van een vertroebelde relatie, etc.. 
Na afloop werden wij door kapelaan Amal weer getrak-
teerd op een kop koffie of thee met een lekker koekje. 
Heel erg welkom, om nog even gezellig na te praten bij het 
wegkruis met zijn door de buurtbewoners goed verzorgde 
bloemperken.  
Na afloop zijn we naar het letterlijk en figuurlijke warme 
klooster gegaan, waar de woensdagse avondmis plaats-
vond, waarin kapelaan Amal voorging. 
Mei 2019 is iedereen weer van harte welkom. 

Doopsel 
 

Hannah Houbiers 

Op 20 oktober werd Hannah Houbiers gedoopt. Hannah 
is geboren op 17 september 2018. Zij is een dochter van 
Hans en Jill Houbiers. Zij wonen samen met Stijn, Pie en 
Loe aan de Dr. Poelsstraat. 

 

Liam Amkreutz  

Op 21 oktober werd Liam Amkreutz gedoopt. Liam werd 
geboren op 7 september 2018. Hij is een zoon van Tim 
Amkreutz en Iris Renet. Zij wonen samen met zus Jinthe 
aan het Vlasveld. 

 

Beau Nelissen 

Op 21 oktober werd Beau Nelissen gedoopt. Beau werd 
geboren op 12 september 2018. Zij is een dochter van 
Jean-Pierre Nelissen en Miranda Limpens. Zij wonen sa-
men met zus Veerle aan de Dr. Poelsstraat. 

 

 Wensen uit de wensboom van de vredesviering 

 

Ik wens voor iedereen geluk en vrede, 

ook hier in het dagelijkse leven, op 

school, op straat, met je buurman, met 

een beetje warmte in je hart. Moet luk-

ken toch? 
 

Dat iedereen gelijk is en respect heeft voor een ander, 

elkaar aanhoren en elkaars gelijke zijn!! 
 

In vrede leven en laten leven. 

Kerkpoets voor Kerstmis 

Op dinsdag 11 en woensdag 12 december a.s. zal onze 
kerk tussen 9.00 en 12.00 uur weer extra gepoetst wor-
den voor de feestdagen. Vrijwilligers (mannen en vrou-
wen) zijn van harte welkom om mee te helpen. Ook hier 
geldt: ‘vele handen maken licht werk.’ Uiteraard is er in de 
pauze koffie en vlaai. Welkom! 

Beleefd uitnodigend, ons kerkbestuur 

Adventsgedachte 
 

Wij zijn niet van gisteren, 

      mensen die alsmaar de geboorte van Christus 

van 2000 jaar geleden vieren. 

Wij zijn mensen van morgen 

      en hopen op, zien uit naar, zijn wederkomst. 
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Ki-Wo-Di op 15 december  met als thema Advent 

Beste ouders en kinderen, 

In het weekend van 1 en 2 decem-

ber begint de Advent. Om ook aan 

kinderen de betekenis van Advent 

uit te leggen, wordt op zaterdag 15 

december tijdens de zaterdag-

avondmis van 19.00 uur in de bij-

sacristie een Kinderwoord-dienst  (Ki-Wo-Di) gehouden. 

 

Wij willen tijdens deze Kinderwoorddienst op een voor 

kinderen begrijpelijke manier vertellen wat de Advent 

inhoudt. Tevens willen we de kinderen iets laten knutse-

len wat te maken heeft met de Advent. Wij zouden het 

erg fijn vinden als er veel kinderen in deze Ki-Wo-Di aan-

wezig zijn. 

Tot dan. Jullie zijn van harte welkom. 

Clemensdag 25 november 2018 
 

23 November is op de heiligenkalender de 
feestdag van Sint Clemens, de patroonheilige 
van onze parochie.  
De zondag daaropvolgend, dus 25 november 

vindt weer onze inmiddels 3e Clemensdag plaats. 
Deze dag is, in 2016, in het leven geroepen door onze 
huidige pastoor, toen nog kapelaan, Jan Geilen.  
Het zou leuk zijn geweest als deze dag in de zomer was 
gevallen, dan hadden we er een “buitenfeest” van kun-
nen maken. Maar nu hebben we in het najaar ook nog 
een feestje in de aanloop naar de advent. En in de zomer 
hebben we ook al onze sacramentsprocessie. 
Op deze feestdag wordt, dit jaar, de H. Mis opgeluisterd 
door ons Combo Koor MozaiK.  
 

Het thema van de H. Mis is Christus Koning. Soms kom je 
iemand tegen die veel indruk op je maakt. Iemand met 
een uitstraling, iemand die anderen enthousiast weet te 
maken, een inspirerende persoonlijkheid, je zou kunnen 
zeggen een bezield mens. Jezus moet vast ook zo iemand 
zijn geweest. Ook nu nog zijn miljoenen mensen door 
hem bezield. Zijn boodschap van vrede en gerechtigheid 
is nog even actueel als 2000 jaar geleden. Wat hem be-
zielde? Zijn boodschap van liefde aan ons over te bren-
gen. Ons te leiden als een ware koning: Christus Koning. 
 

Na afloop wordt er getrakteerd op koffie, thee of fris-
drank met een wafel of ander gebak. Hopelijk zal het op 
deze manier een mooi feest worden, en voor dit feest 
wordt iedereen van harte uitgenodigd. We hopen op 
een grote opkomst. 

Hub Bemelmans 70 jaar Gregoriaanszanger 

Aan het einde van de H. Mis op zaterdag 10 november, 

die opgeluisterd werd door zijn GKC bij gelegenheid van 

hun Caeciliafeest, heeft Hub een oorkonde ontvangen 

van onze parochie als dank en als herinnering aan deze 

mijlpaal. 

Hub, namens onze parochie hartelijk dank. Dat je met 

jouw stem en inzet het GKC en het Gregoriaanskoor nog 

lang mag blijven versterken. 
 

 
 

Sint Maartensviering  

Zaterdag 10 november stond de Kinderwoorddienst in 

het teken van St. Maarten. Ca 25 kinderen hebben hier-

aan deelgenomen. De bijsacristie was bijna te klein. Een 

zeer mooi aantal. Na afloop van de H. Mis trokken de 

kinderen met hun ouders in optocht met lampionnen, 

samen met St. Maarten (kapelaan Amal) naar het weg-

kruis bij het Europaplein. Hier heeft St. Maarten een deel 

van zijn mantel aan een arme bedelaar gegeven.  

Hierna gingen ze weer terug naar de kerk, waar de kin-

deren een warme kop chocolademelk kregen.  

Een mooie symbolische happening, misschien wel het 

begin van een traditie. 
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Kerstactie SAN (Sociale Actie Nuth)   

Als de blaadjes weer beginnen te vallen, begint de werk-

groep van SAN aan de voorbereiding voor de kerstactie 

van Groot-Nuth. 

Ja, het gaat voor een aantal mensen gelukkig weer wat 

beter. Toch zijn er nog te veel mensen, hier in onze kerk-

dorpen, die blij zijn met wat extra’s rond de feestdagen.  

Ze moeten al zo vaak tegen kun kinderen of kleinkin-

deren zeggen: “Nee, dat kan niet, zo’n duur cadeau kun-

nen we niet betalen.” Want ook deze kinderen krijgen de 

cadeaugidsen te zien en horen de verhalen van de ande-

re kinderen die wel kunnen uitzoeken. 

Wij hopen dat een feestelijke tafel een beetje goed kan 

maken. 

Daar hebben we uw hulp weer bij nodig.  

Op 8 december is onze kerk weer open van 10.30 uur 

tot 12.30 uur.  

U kunt ook voor of na de H. Mis in dit weekend uw pak-

ket achter in de kerk neerzetten. 

We verzamelen houdbare producten zoals koffie, thee, 

pasta, saus voor de pasta, blikken groente of soep, boter, 

hagelslag, verzorgingsmiddelen enz. enz.  

Zo willen we proberen te zorgen dat voor veel mensen 

de Kerst ook dit jaar een zalige Kerst wordt. U doet toch 

ook mee? 

Mocht het u niet lukken om op deze tijd het pakket af te 

geven dan kunt u het ook vóór 9 december bezorgen op 

Jhr. v.d. Maesenstraat 57 met vermelding Kerstpakket. 

Ook kunt u uw bijdrage overmaken op de rekening Pa-

rochie H. Clemens Diaconie  

NL83RABO 0137 7376 88, o.v.v. Kerstactie. 

 

  

Bij AH zal ook weer de melkbus komen te staan. 

Hopelijk staan er ook weer een aantal mensen uit de 
politiek op 8 december bij de AH om mee in te za-
melen. 

 

  

. 

 

Namens het bestuur en alle vrijwilligers, maar nog meer 

namens alle kinderen en ouders heel hartelijk dank voor 

de geweldig geslaagde inzameling van kinderkleding op 

Basisschool Hulsberg, voor onze stichting “Elk Kind Telt 

Mee”. 

Oudervereniging dank jullie wel voor dit mooie initiatief 

voor de kinderen in onze eigen omgeving. 

Bestuur en vrijwilligers, 

Elk Kind Telt Mee 

Nieuw initiatief op de Basisschool 

Enkele ouders, van kin-

deren die op de basis-

school zitten, hebben een 

nieuw initiatief ontwik-

keld.  

Ook op de basisschool is het nu mogelijk om spullen af te 

geven, dit met dezelfde doelstelling als in de kerk en bij 

Albert Heijn Scheepers.  

Als werkgroep SAN (Sociale Actie Nuth) en diaconie Huls-

berg steunen wij dit initiatief van harte. 

Ouders zijn in de gelegenheid om 26 en 27 november 

hun spullen tussen 15.00 en 17.00 uur  en op 28 novem-

ber tussen 12.30 uur en 16.00 uur op school af te geven. 

Ook hier gaat het om houdbare producten. 

Ouders die dit georganiseerd hebben hartelijk dank. Te-

vens dank aan de gevers van de levensmiddelen. 

Namens iedereen: alvast bedankt en fijne feestdagen. 

Werkgroep SAN en diaconie Hulsberg 
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Diensten en misintenties 

Zaterdag 24 november: Vooravond  

34e Zondag door het Jaar B / Vooravond 
Hoogfeest Christus, Koning van het Heelal.  
19.00 uur: H. Mis met volkszang.  

Jaardienst Miryam Creusen-Bos.  
 

Zondag 25 november:  

34e Zondag door het Jaar B / Hoogfeest 

Christus, Koning van het Heelal. Clemensdag. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Combo Koor Mozaik.  

 Na de mis koffie drinken in de kerk. 

Voor de parochie en tot intentie van de zie-

ken; jaardienst Wiel Limpens; zielendienst  
Philomena van de Weijer-Jaminon; 1e  jaar-

dienst Betsie Daamen-Verschuuren; jaardienst 

Dimitri Laheij; 1e jaardienst Jan van den Bosch; 

ouders Schmitz-Koolen en zoon Harry; Jules 

Dortu en Marianne Dortu-Hoefnagels. 
 

Woensdag 28 november:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster.  
Overledenen familie Van der Broeck;  

Thei Meijers; Gerda Franssen-Sormani 

(vanwege verjaardag). 
 

Zaterdag 1 december: Vooravond  

1e Zondag van de Advent, Jaar C. 
19.00 uur: H. Mis met volkszang.  

Jaardienst Marie Verheijen-Pisters.  
 

Zondag 2 december:  

1e Zondag van de Advent, Jaar C. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans Koor. 
 Na de mis koffie drinken in de kerk. 

Voor de parochie en tot intentie van de  

zieken; zielendienst Sjef Mullers. 
 

Woensdag 5 december:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster.  

Overleden echtgenoten Jules Kengen en  

Tila Gielen en ouders; overledenen familie  
Van der Broeck; Thei Meijers, ouders  

Veldman-van den Bosch, Rinus en ouders  

Meijers-Heunen. 
 

Vrijdag 7 december: 

10.30 uur: Communie aan de zieken  

 door kapelaan Amal. 

 

Zaterdag 8 december: Hoogfeest Onbevlek-

te Ontvangenis van Maria / Vooravond  
2e Zondag van de Advent, Jaar C. 
19.00 uur: H. Mis met volkszang.  

Els Ackermans-Mommers (vanwege verjaar-

dag); jaardienst Jetje Merx-Duijckers en over-
leden familieleden, Sjeuf en Tiny Limpens-

Muijtjens; jaardienst Math Huijts, overleden 

ouders Hub en Irma Hagemans-Ingenhut, 
overleden ouders Jo en Mia Huijts-Ritzen en 

Jo Gijzen; jaardienst Zef Hendriks en Annie 

Hendriks-Boren.  

Zondag 9 december:  
2e Zondag van de Advent, Jaar C. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. zangkoor Laudate. 

Voor de parochie en tot intentie van de zie-
ken; jaardienst Gertie Kengen-Kerckhoffs; ou-

ders Kerckhoffs-Kissels en oom Jos, zoon Hub 

Kerckhoffs en pastoor Jo Kerckhoffs; jaar-

dienst Jan Schiffelers en Tineke Offermans; 
jaardienst Sjeng Laheij en Johanna Bertrand; 

1e jaardienst Tonny Dautzenberg-Schillings. 

Woensdag 12 december:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster met boeteviering.   
Overledenen familie Van der Broeck; Thei 

Meijers. 

Zaterdag 15 december: Vooravond  

3e Zondag van de Advent, Jaar C. 
19.00 uur: H. Mis met volkszang.  

Zielendienst Net Stassen-Geisen; jaardienst 

Riek Verheijen.  

Zondag 16 december:  

3e Zondag van de Advent, Jaar C. 
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 19 december:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster.  

Overledenen familie Van der Broeck; ouders 

Heijnen-Packbiers, ouders Limpens-van Op-
pen, zonen en schoonzoon; overleden ouders 

Van Kempen-Claessens en familieleden; Thei 

Meijers. 

Vrijdag 21 december: 
10.30 uur: Communie aan de zieken  

 door kapelaan Amal. 
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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 
De kerstshow wordt dit jaar 3 weekenden  
georganiseerd namelijk: 
 

. zaterdag en zondag 24 & 25 november 2018 

. zaterdag en zondag 1 & 2 december 2018 

. zaterdag en zondag 8 & 9 december 2018. 
 

Drie weekenden open van 14.00 tot 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 
 

Kerkdiensten 

Zorgcentrum Panhuys 
 

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 com-

munieviering gehouden.  
 

Bijzondere diensten Panhuys 
 

Za. 24 nov 16.00 uur H. Mis opgeluisterd door de  

  Bongardzangers 

Ma.24 dec 16.00 uur H. Mis b.g.v. Kerstavond 

Di. 25 dec 1e Kerstdag géén H. Mis 

Wo.26 dec 2e Kerstdag  

  10.15 uur Woord- en Communieviering 

Za. 29 dec 16.00 uur H. Mis opgeluisterd door GKC  

  Hulsberg 

Ma.31 dec 16.00 uur H. Mis als afsluiting van het jaar  

  2018 

Parochiekalender  
 
 

Zo.  25 nov Clemensdag (Christus Koning van het heelal) 

  m.m.v . Combo Koor MozaïK 

Zo. 2 dec  1e zondag van de advent 

Vr. 7 dec  Communie aan de zieken 

Zo. 9 dec  2e zondag van de advent 

Wo.12 dec  19.00 uur Boeteviering in het klooster 

Zo. 16 dec  3e zondag van de advent 

Zo. 23 dec  4e zondag van de advent 

  19.00 uur: Kerstconcert GKC en   

  fanfare St. Clemens 

Zo. 24 dec  Kerstavond 

  18.00 uur: Gezinsviering m.m.v. Communi 

  cantjes/ensemble fanfare St. Clemens 

  22.00 uur: Nachtmis m.m.v. Combo Koor  

  MozaiK 

Di. 25 dec  1e Kerstdag 

  11.00 uur  H. Mis m.m.v. Gemengd  

  Koor St. Caecilia 

Wo. 26 dec  2e Kerstdag 

  11.00 uur  H. Mis m.m.v. Sumavanka 

Huisbezoek en ziekencommunie  
door kapelaan Amal 

Als u het fijn zou vinden dat ik eens bij u langs kom, ge-
woon 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. 
Ook kom ik graag bij u langs om de ziekencommunie aan 
te reiken. 
U kunt mij bereiken via telefoon 045-4051273 of mail 
naar info@h-clemens.nl .          Kapelaan Amal 

Woord van de redactie 

 

Omzien naar een ander is het christelijk  

geloof in de praktijk toepassen. 

Het initiatief van een aantal ouders van de 

Basisschool Hulsberg om de actie SAN de 

school in te halen is hier een goed voorbeeld 

van. Bovendien leren de kinderen al op een 

zeer jonge leeftijd dat iets over hebben voor 

een ander vanzelfsprekend is. Kortom een 

geweldig initiatief! 

Wekelijkse up-date misintenties 
 

 

De misintenties worden wekelijks bijgewerkt en gepubli-
ceerd in De Beekdaeler en op de website van de parochie  
www.h-clemens.nl  
Mochten opgegeven misintenties níet of niet correct zijn 
opgenomen dan kunt u ons dit laten weten via misinten-
tie@h-clemens.nl of kunt u dit doorgeven op de pastorie  
(tel. 045 - 4051273). 

Kinderwoorddiensten  
Za.  15 dec  Advent 

Op de website van onze Parochie: 

Onder inspirerende bijdrages: 

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

-Duurzaam 

mailto:info@h-clemens.nl
http://www.h-clemens.nl/actueel/inspirerende-bijdrages/
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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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Een ster over de grens.  
 

Dit is het verhaal van een eenvoudige klokkenmaker, die 
de mooiste klokken kan maken. Al jaren werkt hij in het 
geheim aan een heel speciale klok - een geschenk voor 
het Kindje Jezus. Elk jaar op kerstavond brengen de 
mensen uit de stad geschenken naar het beeld van Ma-
ria en het Kindje Jezus in de kathedraal. Het verhaal gaat 
dat, als het Kindje Jezus een geschenk mooier vindt dan 
welk ander dan ook, hij dat geschenk zal aanpakken. 
Nog nooit is dat gebeurd. Eindelijk, na jaren werk en als 
de klokkenmaker oud en kromgebogen is, is de klok 
klaar. Trots zet de klokkenmaker hem in de etalage, 
maar hij vertelt er bij dat hij niet te koop is. Hij is zo blij 
met zijn werk dat hij al zijn geld aan een bedelaar geeft, 
behalve een stuiver waarvan hij een appel koopt - zijn 
maaltijd voor de komende twee dagen. Wanneer het 
kerstavond is geworden komt opeens zijn buurvrouw 
huilend binnen. "Mijn man is ziek geworden en we heb-
ben al ons geld uit moeten geven aan de dokter. Nu kan 
ik geen kerstboom en geen cadeautjes meer kopen voor 
mijn kinderen. Hoe moet ik ze dat vertellen?" De klok-
kenmaker belooft haar te helpen en gaat op pad met 
een aantal van zijn klokken om te kijken of iemand deze 
wil kopen. Maar niemand heeft belangstelling. Uiteinde-
lijk komt hij bij de rijkste man van de stad. Die wil wel 
een klok van hem kopen, maar dan alleen de mooie klok 
die in zijn etalage staat. "Alle klokken, behalve die", zegt 
de klokkenmaker vertwijfeld. Maar de rijke man is niet 
te vermurwen. En zo verkoopt de klokkenmaker zijn 
kostbaarste klok en krijgen de buurkinderen toch nog 
kerstcadeautjes. Dan is het tijd om naar de kathedraal te 
gaan. 
 
Ook de klokkenmaker gaat op weg. Het enige dat hij nog 
heeft is de appel, zijn kerstdiner." Ach", denkt hij, "laat 
ik die dan maar geven, dan kom ik niet met lege handen 
aan". De mensen leggen de prachtigste geschenken bij 
het beeld. Tenslotte is de klokkenmaker aan de beurt. 
Nog krommer dan normaal loopt hij naar voren met zijn 
appel. Ineens hoort hij rumoer in de kathedraal. "Een 
wonder", fluisteren de mensen. Voorzichtig kijkt de 
klokkenmaker op en ziet hoe het Kindje Jezus zich voor-
over buigt en de appel van de klokkenmaker aanneemt. 
Dit is het mooiste geschenk. 
 
Je hoeft niet bij Jezus te komen met de duurste geschen-
ken. Een zuiver hart is genoeg. 
 
Uit:  Een ster over de grens. Verhalen voor Advent, 
Kerstmis en Driekoningen 
(Copyright (c) 2018 Geloven thuis | Internetbureau met 
passie voor online) 

Kerstmarkt  

Vrijdag 14 december van 17.00 uur 
tot 19.00 uur vindt de kerstmarkt 
plaats. De kinderen hebben hard gewerkt aan knutsel-
werkjes e.d. en natuurlijk hopen ze dat alle mama’s, pa-
pa’s, opa’s en oma’s komen kijken, maar uiteraard is ie-
dereen van harte welkom.  
Tijdens de kerstmarkt worden de eigengemaakte pro-
ducten van de kinderen verkocht, ook zijn er eet- en 
drink kraampjes, en optredens  van onze muzikale leer-
lingen.  
De opbrengst is, zoals gezegd, dit jaar bestemd voor de 
stichting: Elk kind telt mee.  
Op onze kerstmarkt is er ook een plaats ingeruimd voor  
Kerstactie SAN (Sociale Actie Nuth)   
(zie verder blz 5  in dit blad)  
De school is uiteraard in kerstsfeer gedompeld.  

Adventsviering   

Wat doen kinderen die uitkijken 
naar het Sinterklaasfeest?  Hun 
schoen zetten, een brief schrijven, een tekening maken, 
een wortel klaar leggen enz…! 
Verlangen, voorbereiden, iets klaar zetten of maken... 
horen bij deze tijd van uitkijken en verwachten.  
We verwachten iemand, we verlangen naar iemand….  
 
Toch weten we allemaal dat er ook kinderen zijn die niet 
met zo veel verlangen uitzien naar het sinterklaasfeest. 
Hun ouders hebben weinig geld en die kinderen weten 
nooit zeker of ze wel iets mogen verlangen of mogen 
verwachten. 
Verwachten en verlangen horen ook bij de adventtijd. 
Verlangen en verwachten is nooit ‘stil zitten’, het is ook 
altijd iets doen 
Het thema van onze  advent vieringen is ‘Schitteren op je 
eigen manier’, want ieder kind verdient het om te mo-
gen schitteren.  
Daarom willen we tijdens de kerstmarkt, die plaatsvindt 
na de derde adventsviering,  iets doen voor die kinderen 
die minder te verlangen en te verwachten hebben, die 
misschien het gevoel hebben iets minder te schitteren. 
We willen de opbrengst van de kerstmarkt doneren aan 
de stichting  ‘Elk kind telt mee”   
Want is dat niet wat elk kind wil: Meetellen! 
 
Tijdens onze adventsvieringen horen we ook het verhaal 
van vadertje Panov, een eenvoudige schoenmaker die 
wachtte op de komst van het kerstkind. Het kerstkind dat 
echter kwam op een heel andere manier dan hij had ver-
wacht. 
Elke vrijdag steken we een nieuwe kaars aan en hangen 
we wensen van de kinderen in onze adventskrans. 
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Eerste Jaardienst 

Tonny Dautzenberg-Schillings 
Wordt gehouden op zondag 9 december 2018  

om 11.00 uur in de Heilige Clemenskerk  

te Hulsberg. 

  

We staan niet altijd stil 

bij het woord ‘samen’. 

Maar het is een groot gemis 

als ‘samen’ uit je leven is. 

  

Het is alweer een jaar geleden  

dat wij afscheid hebben moeten nemen  

van mijn lieve vrouw en  

zorgzame moeder en schoonmoeder. 

  

Jij bent hier niet fysiek, 

en ook al doet ons dat pijn, 

in woorden, herinneringen, klanken,  

muziek en gedachten, 

zul je altijd bij ons zijn. 

  

Hub Dautzenberg 

Jane & Ivo 

Jaimy & Michael 

Ricos Wonen,  

Hekerweg 37, 6301 RJ, Valkenburg.  

Tel: 045-4055494. Email: ricos@kpnmail.nl  

Geopend:  

Vrijdag 13-17 u,  

Zat/Zondag 12-17 u.  

Gevraagd: 
INTERIEURVERZORGSTER 

Maandag/Vrijdagochtend. 
 

06-47763110 

mailto:ricos@kpnmail.nl
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Bassilica di San Francesco 
Paus Gregorius  IX gaf de opdracht om een kerk te bou-
wen ter ere van St. Franciscus. De basiliek bestaat uit een 
sobere Benedenkerk  met daarin de tombe van St. Fran-
ciscus en een  lichte Bovenkerk met geweldige fresco’s 
die tot de mooiste kunstwerken van de wereld gerekend 
worden. 

 

Men weet niet hoe St. Franciscus en St. Clara er in werke-

lijkheid hebben uitgezien, daarom zie je in de souvenir-

winkeltjes ook heel veel verschillende beeldjes van deze 

heiligen. 

Marjo de Ruijter-Dassen  

Assisi 

 
Onze zomervakantie bracht ons dit jaar naar Umbrië. 
Voor mij was dan ook een bezoek aan Assisi een must, 
want St. Franciscus is een heilige die mij al van kinds af 
aan aanspreekt. 
Deze Heilige brengt je terug naar de oorsprong van de 
boodschap van Jezus, namelijk iets over hebben voor een 
ander, wars van bezit en status. 
Assisi staat helemaal in het teken van St. Franciscus, 
maar niet op een opdringerige commerciële manier. On-
danks de grote toeloop van pelgrims en toeristen blijven 
de inwoners vriendelijk. 
 Onze trouwe Capitoolgids bracht ons naar de mooie 
plekken in Assisi. 
Niet missen mag je: 
Santa Chiara 
Dit is de tweede grote kerk in Assisi, hier ligt St. Clara 
begraven. Zij besloot in de voetsporen van Franciscus te 
treden en werd door hem in 1212 gewijd. Zij stichtte de 
orde van de Clarissen. 
De muur aan de straatkant van deze kerk heeft drie enor-
me steunberen. Het interieur heeft de vorm van een La-
tijns kruis en is eenvoudig en sober. In deze kerk vind je 
ook het houten crucifix van San Damiano.  Dit is het be-
roemde kruisbeeld dat Franciscus de opdracht gaf om 
zijn kerk te herstellen. 

 
Duomo (San Ruffino) 
Deze  kerk is in 1029 gebouwd, is minder bekend dan de 
andere basilieken in Assisi, maar de gevel  is een mees-
terwerk van romaanse bouwkunst. In deze kerk staat de 
oude doopvont waaruit zowel Franciscus als Clara wer-
den gedoopt. 

Een vriendenhand 
 
 

Zegt u wel eens: “Ik bid voor jou”? 

Dat doen we meestal niet zo gauw. 

Wij vinden vaak iets vreemd en raar, 

en blijven vreemden voor elkaar 
 

Wij debatteren lang of kort, 

maar zwijgen als ‘t persoonlijk wordt. 

De derde wereld spreekt ons aan, 

zo veilig ver bij ons vandaan. 
 

Maar mensen dicht bij u en mij, 

die lopen wij maar zo voorbij. 

Ik denk, dat u helpen kunt, 

als u ze tijd en aandacht gunt. 
 

dichter onbekend. 
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Mededelingen en verenigingsnieuws  

Kerstconcert GKC en fanfare St. Clemens 
 

Bariton Richard Meijer (Nationale Opera) soleert in Hulsberg 
 

Op zondag 23 december vindt in de parochiekerk van 

Hulsberg het jaarlijkse kerstconcert plaats van Gemengd 

Koor St. Caecilia Hulsberg en Fanfare Sint Clemens Arens-

genhout.  
 

Traditiegetrouw wordt voor dit concert 

een solist van naam uitgenodigd. Dit jaar 

presenteren wij met trots bariton Richard 

Meijer. Meijer heeft sinds 2010 een vaste 

aanstelling bij de Nationale Opera.  

Hij heeft aan meer dan 100 opera's meegewerkt en daar-

naast onder andere met André Rieu op de planken ge-

staan. 
 

Fanfare en koor brengen deze avond, onder leiding van 

respectievelijk Rob van der Zee en Mirjam Erkens, een af-

wisselend programma van kerst- en andere sfeervolle mu-

ziek.  

Op het programma staan onder andere Russian Christmas 

Music, Polish Christmas Music en Jingle Bells (fanfare), en 

Veni Veni Emmanuel, It’s a Birtday en Transeamus (koor). 
 

Richard Meijer zal zowel met fanfare als koor enkele wer-

ken ten gehore brengen.  

Pianist van de avond is Paul Huijts.  

Uiteraard zal ook de traditionele volkszang niet ontbreken 

waarmee koor, fanfare, solist en publiek gezamenlijk het 

concert besluiten. 

U bent deze avond welkom vanaf 18.30 uur in de paro-

chiekerk van Hulsberg, waarna het concert om 

19.00 uur zal aanvangen. Entree is een vrije gave. 

Fanfare en koor hopen u allen te mogen begroeten op 

zondag 23 december! 

Kalenderactie Drumband St. Rochus, Hulsberg 

In de week van 28 november verschijnt wederom de jaar-

lijkse ‘Hulsberg’ kalender van Drumband St. Rochus. Deze 

inmiddels welbekende kalender bevat authentieke foto’s 

van het huidige Hulsberg, maar met name ook foto’s van 

vroeger.  

De leden van de Drumband komen hiervoor aan de deur 

gedurende de week van 28 november en de week daarop-

volgend. Mocht u niet thuis zijn of wilt u op voorhand al-

vast een kalender reserveren, dan kunt u contact opne-

men met de heer Hub Limpens (via 045-405 1300).  

Bij voorbaat willen wij alvast iedereen bedanken die de 

vereniging steunt door middel van het kopen van deze ka-

lender. 

Caeciliafeest Gemengd Koor St. Ceacilia Hulsberg 

Op zaterdag 10 november j.l. heeft het  GKC haar jaarlijks 

patroonsfeest gevierd. De eucharistieviering van 19.00 uur 

werd op gepaste wijze, door het koor o.l.v. Mirjam Erkens, 

opgeluisterd. Paul Huijts zorgde voor de orgelbegeleiding.  

Op het einde van de H. Mis werd ons lid Hub Bemelmans 

door kapelaan Amal gehuldigd vanwege het feit dat hij al 70 

jaar Gregoriaans zanger is. 

Na de mis toog het koor naar verenigingslokaal  “Op de Trep-

kes”.  Allereerst werden onze jubilarissen gehuldigd. 

Voor dit jaar zijn dat:  

Annie Krutzen-Hochstenbach  12 ½ jaar lid GKC         

Jenny Sormani-Crombag    25     jaar lid GKC         

Threes Borghans-Diederen  25     jaar lid GKC 

Corrie Banzleben-v.d. Maagdenberg  25     jaar zangeres  

                KBZON 

Jean Mevis    25     jaar zanger KBZON 

Hub Bemelmans    70     jaar lid GKC, tevens  

     70     jaar  Gregoriaanszanger                                               

Tevens werd op deze avond ons oudste lid,  Nolly Vliegen-

Verhagen, tot erelid van GKC benoemd.  Na het officiële ge-

deelte werd het feest op gezellige wijze voortgezet en kan de 

gehele GKC-familie weer terugkijken op een in alle opzichten 

geslaagd Caeciliafeest. 

CV de Beumerwalders   6x11  Jubileumjaar 

  

Kaarten voor alle zittingen van het 6x11 jubileumjaar CV 

de Beumerwalders Hulsberg zijn sinds 11 november te 

koop bij de Albert Heijn in Hulsberg en Lukoil Emmaberg. 
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Opbrengst collecte Alzheimer Nederland 2018 
 

De collecte van Alzheimer Nederland in de week van  

5 t/m 10 november, heeft in Hulsberg  

€ 1.862,45 opgebracht.  

Hartelijk dank aan alle gevers en collectanten! 

Als  vanzelfsprekend........ 

 

Als vanzelfsprekend staat midden 

in ons dorp onze parochiekerk. 

We weten niet beter. 

Een monumentaal gebouw, een groen-gedekte toren, 

talloze leiendaken, het angelus-torentje, en het oude 

kerkhof eromheen.  

Van gemeentewege in de schijnwerpers geplaatst. 

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  

verantwoordelijkheid 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 Huls-

berg, met vermelding van de volledige naam en adres. 
 

Met vragen kunt u terecht bij de Contactpersoon/

administrateur: Jean Mevis  

tel. 045-4051845 / mail info@h-clemens.nl /  

Website www.h-clemens.nl  

De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit! 

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is 

een scheurkalender met elke dag op de voorkant een 

spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het 

motto: elke dag een beetje spirit!  

Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, 

bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende 

onderwerpen.  

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samenge-

steld door een uitgebreide redactie van personeel en vrij-

willigers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de 

kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit 

Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op 

www.kloosterwittem.nl ). 

De kalender is voor € 7,25 verkrijgbaar in het Klooster in 

Wittem  maar ook dichterbij huis namelijk in Hulsberg ,  

Julianastraat 35 te Hulsberg bij  

Els Chappin-Goessens (tel:  045-4051694). 

EVEN TESTEN 

Kies de juiste zin 

Advent is een tijd van  
O feestvieren  
O meehelpen aan de droom van God voor de wereld  
O ontspanning na drie maanden werk  

Advent is er voor de vrienden van God. Een vriend van God is 
iemand die:  
O elke mens gelukkiger wil maken  
O elke dag op vakantie kan  
O elke week eenmaal aan sport doet  

Kerstmis nodigt ons uit om  
O aandacht te hebben voor geschenken  
O God in ons leven toe te laten  
O voor ons eigen geluk op te komen  

God is te vinden overal waar mensen  
O met gezonde mensen omgaan  
O met zichzelf bezig zijn  
O aandacht hebben voor wie nood en zorgen kent.  

————————————————————————————— 

Oplossing 
Advent is een tijd van: meehelpen aan de droom van God voor 
de wereld  
Advent is er voor de vrienden van God. Een vriend van God is 
iemand die elke mens gelukkiger wil maken  
Kerstmis nodigt ons uit om God in ons leven toe te laten  
God is te vinden overal waar mensen aandacht hebben voor 
wie nood en zorgen kent.  

mailto:mevisjacobs@hetnet.nl
http://www.h-clemens.nl
http://www.kloosterwittem.nl


 

16 

Colofon 
 
Kapelaan Amal   T 045 4051273 

adres pastorie  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  kapelaan@h-clemens.nl 

Pastoor Geilen  pastoor@h-clemens.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 22 december -  18 januari 2019)  

moeten kopij voor de redactie en advertenties uiter-

lijk op  4 december via email worden aangeleverd.  

Misintenties moeten uiterlijk  11 december 

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

