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Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

8e jaargang nr. 13                   22 december-18 januari 

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

- Slotwoord Bisschop, Mgr.  H. Smeets 

- Kinder-Kerst-Mis kerstavond  18.00 uur 

- Clemensdag/pauselijke ondersch. Peter Dekkers 

- Kerstbrief aan alle parochianen 

- Kerstnachtmis Combo Koor MozaiK 

- Bezichtiging Kerststal 

   

 Elkaar aanvullen en versterken geeft houvast 

Mensen kunnen heel alleen zijn of ze kampen met een groot verdriet. We 

kunnen een zware last te dragen hebben of een flinke rugzak mee te torsen. 

Je kunt aan de grond zitten en geen gat meer zien. Mensen kunnen je enorm 

zijn tegengevallen, zodat je het vertrouwen in de mensheid verliest. Je kunt 

pessimistisch worden of depressief zelfs van alle oorlogen en geweld in de 

wereld.  

Als je mensen spreekt die hun kindje willen laten dopen of als jonge stellen 

gaan trouwen in de kerk en je vraagt naar het waarom dan zeggen ze dik-

wijls: ‘omdat we houvast zoeken, voor ons kind, voor elkaar’. 

Houvast. Dat woord houdt heel veel in. Vasthouden, beet houden, houden 

van, liefhebben, niet loslaten. Houvast heb je nodig op een smalle brug. Hou-

vast heb je nodig in een grillig leven. Houvast heb je nodig als het allemaal 

niet zo goed gaat. Vandaar dat mensen veel meer bidden als het leven moei-

lijk is of zwaar dan wanneer het leven over rozen gaat. 

Nog steeds zoeken we steun, houvast als het leven moeilijk is. We denken natuurlijk aan alle mensen, die ziek zijn, chro-

nisch ziek zijn, mensen waarvoor beter worden geen optie meer is, we denken aan al die mensen die zich erg alleen voe-

len en daar ook van te lijden hebben. Natuurlijk zijn er ziekenbezoek(st)ers die net zoals de verpleegkundigen van de 

thuiszorg of het ziekenhuis even de last verlichten. Maar zieken zijn 24 uur per dag ziek en er zijn nog zoveel uren om te 

piekeren en te dragen. Wie tilt hen op, wie verheft hen uit de dagelijkse sleur. Wie neemt hen mee naar een schouwburg 

of naar een terrasje voor een kopje koffie. In het evangelie staat dat God naar de wereld gekomen is om ons te redden. 

Wij kunnen het kruis van mensen verlichten door aandacht, liefde en zorg, heel concreet. Wij zijn Gods ogen, Gods han-

den Gods voeten Gods hart en Gods gezicht.  

Ook een parochie kan soms de dingen niet meer alleen en dan zoeken we ook steun bij elkaar. 

Dan ga je samen een weg aanleggen, waarvan je niet weet waar die naartoe leidt, maar waar-

van je wel weet dat je die niet alleen hoeft te gaan. Hij zal er altijd bij zijn, als we Hem maar 

steeds weer vragen ons te leiden en houvast te geven. Help ons om als parochiecluster samen 

de juiste weg te vinden en te gaan, door uw gebed en deelname.  

Namens kerkbestuur en pastoraal team: 

Zalig Kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar. 

Pastoor Jan Geilen 
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Parochieberichten  

 

Overleden 

Op 19 november is op 82-jarige 

leeftijd in ons klooster Regina Pacis 

overleden zr. Felicitas (Maria Johanna 

Filart). De uitvaart vanuit de klooster-

kapel heeft op 24 november plaatsge-

vonden, waarna begrafenis op het 

kloosterkerkhof. 

 

Op 8 december is op 85-jarige leeftijd overleden Frans 

Boesten. Frans is overleden in Gulpen, hij woonde vroe-

ger in de Mgr. Brulsstraat. De uitvaart vanuit onze paro-

chiekerk heeft op 14 december plaatsgevonden, waarna cre-

matie. 

Kinder-Kerst-Mis kerstavond 24-12 om 18.00 uur 

Tijdens de kinder-mis op kerstavond zullen de communi-

canten het kerstverhaal uitbeelden, waarbij zij verschil-

lende rollen zullen spelen. 

Enkele enthousiaste vormelingen zullen het kerstverhaal 

voorlezen. 

De werkgroep vormsel-communie is al een tijdje weke-

lijks  aan het oefenen. Op vrijdag 21 december is de ge-

nerale repetitie op de basisschool Hulsberg. 

Op kerstavond zal het ensemble van de jeugdfanfare St. 

Clemens zorgen voor sfeervolle kerstmuziek. 

Het wordt zeker weer een mooie viering die je niet mag 

missen. We hopen dan ook dat veel kinderen, ouders, 

opa’s en oma’s en andere parochianen aanwezig zullen 

zijn. 

We gaan de geboorte van Jezus  

(onze Verlosser) samen vieren. 

Iedereen is van Harte Welkom!!! 

Misdienen door communicanten  
 

Julie Laheij en Veerle Vliegen hebben zaterdagavond 17 

november, pastoor Geilen goed 

geholpen als misdienaar. Zij 

waren als eerste aan de beurt 

van de ‘aanstaande’ communi-

canten 2019. Alle overige jon-

gens en meisjes volgen de ko-

mende weken. Ondanks dat 

het spannend was, hebben 

Veerle en Julie het prima ge-

daan, een compliment waard. Na afloop van de mis kre-

gen ze beide een kleine verrassing. Met dank aan Jac-

queline voor de goede begelei-

ding. 

 

Zaterdag 1 december 2018, 

hebben Tess Ubags en Tygo 

Schmetz pastoor Geilen gehol-

pen om 19.00 uur in onze kerk. 

Tygo heeft goed meegezongen 

en luid de gong laten horen 

aan de kerkgemeenschap, deze was  zelfs tot in Nuth te 

horen.  

Beiden willen  pastoor of kapelaan nog weleens helpen 

met misdienen. Tess wil zelfs met haar grote zus Sam 

nog eens misdienen. Dat noem je nou echt samen kerk 

zijn.  

In januari 2019 zijn de volgende 2 communicanten aan 

de beurt. 

H. Communie aan de zieken   Vrijdag 21 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 gebrui-

kelijk op de 1e vrijdag van de maand, maar ook op vrijdag 

21 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. 

En als u 21 december gemist hebt, 4 januari komt hij ook 

graag bij u langs met de H. Communie, voor kracht en 

sterkte in het nieuwe jaar, laat het even weten. 
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Clemensdag 2018  

Pauselijke onderscheiding voor Peter Dekkers 
 

Zondag 25 november hebben we weer onze jaarlijkse 

Clemensdag gevierd. De H. Mis werd feestelijk opgeluis-

terd door ons Combo Koor MozaiK.  
 

Aan het einde van de H. Mis, werd door pastoor Geilen 

en kapelaan Amal een pauselijke onderscheiding, Pro 

Ecclesia et Pontifice, uitgereikt aan Peter Dekkers. 
 

Na de H. Mis was er nog de gelegenheid om Peter te 

feliciteren met deze blijk van waardering. 
 

Aansluitend konden we nog even napraten achter in de 

kerk, onder het genot van een heerlijk kopje koffie of 

thee met heerlijk gebak, gebakken door enkele dames, 

waarvoor onze hartelijke dank. 
 

Peter kreeg deze onderscheiding voor zijn vele werk bin-

nen en buiten onze parochiegemeenschap, zowel kerke-

lijk als wereldlijk. 
 

Op zijn “Curriculum Vitae” staan o.a. de volgende activi-

teiten: 
 

Peter was in 

1969 één van 

de medeop-

richters van 

ons Gospel-

koor (nu Com-

bo koor Mo-

zaiK), hij was 

daar de 1e se-

cretaris en van 

1979-1983 

voorzitter.  
 

Ten tijde van zijn lidmaatschap van het Gospelkoor was 

Peter bijzonder actief bij de tekstgroepen, die zorgden 

voor liturgisch verantwoorde teksten ten behoeve van 

de vieringen waaraan het koor meewerkte. Ook voor het 

kinderkoor verzorgde hij jarenlang teksten, die de kin-

deren konden voordragen tijdens de door het kinder-

koor opgeluisterde eucharistievieringen. 
 

Vanaf maart 1995 is Peter lid van het Gemengd Koor  

St. Caecilia (kortweg GKC) waarvan hij sinds 2007 voor-

zitter is. Naast het lidmaatschap van het GKC is hij vanaf 

zijn aanmelding bij het GKC ook lid van de Zanggroep 

Gregoriaans, die jaarlijks circa 20 eucharistievieringen in 

onze parochie opluistert. Naast deze beide koren is hij 

tevens lid van zangkoor Laudate (opluisteren uitvaarten) 

en het Gelegenheidskoor (o.a. in de vakantieperiode). 

 

Van 1999 tot 2007 was Peter lid van het Kerkbestuur van 

de parochie van de H. Clemens te Hulsberg en vervulde 

daar de functie van vice-voorzitter. Met name in het pas-

toorloze tijdperk heeft hij veel werk verzet om de paro-

chie zoveel mogelijk continuïteit te bieden wat betreft 

vieringen. 
 

Vanaf 2016 is hij weer lid van bovengenoemd kerkbestuur 

en vervult daarbij weer de functie van vice-voorzitter. 

Vanaf 2017 is hij tevens acoliet bij uitvaarten. 

Sinds 1993 is Peter lid van de groep parochianen, die de 

alom in de regio bekende kerststal in de parochiekerk 

jaarlijks bedenken en realiseren (dit jaar dus 25 jaar). 
 

Ook is Peter als vrijwilliger actief in Zorgcentrum Panhuys, 

waar hij lid is van het pastoraal team, dat o.a. wekelijks 

een woord- en communieviering verzorgd. 
 

Buiten parochieverband maar binnen de gemeenschap 

van Hulsberg is Peter als vrijwilliger in de uitleen verbon-

den aan de Openbare Bibliotheek Nuth, locatie Hulsberg. 
 

Sinds 2011 is Peter bestuurslid van Stichting Steunfonds 

Rinévé dat zich financieel inzet voor de hulpbehoevende 

medemens, dichtbij en veraf. 
 

Tijdens zijn werkzame leven was Peter als leraar verbon-

den aan het Broeklandcollege te Hoensbroek waar hij 

naast lessen godsdienst en maatschappelijke vorming ook 

talloze eucharistische schoolvieringen (mee)verzorgde.  
 

Namens de school fungeerde hij meermalen als contact-

persoon bij droevige omstandigheden met of nabij leer-

lingen. 
 

Ongetwijfeld zijn in deze opsomming nog de nodige activi-

teiten onvermeld gebleven, doch het mag duidelijk zijn 

dat Peter in de loop van meer dan veertig jaar met name 

in en nabij de parochie van Hulsberg buitengewoon actief 

is geweest en nog steeds is en dat in bijzonder op kerkelijk 

gebied. Dat hij daarvoor op enig moment officieel in het 

zonnetje wordt gezet, zal door menigeen als zeer ver-

diend worden erkend. Dat dit in de vorm van een Pauselij-

ke onderscheiding gebeurt, is voor ons eigenlijk een van-

zelfsprekendheid. 
 

Peter mag, qua inzet en plichtsbesef, gezien worden als 

een voorbeeld voor ons allemaal. Hij brengt nog dagelijks 

Zijn Boodschap aan ons in praktijk. 
 

Peter, namens onze hele parochiegemeenschap van harte 

proficiat met deze blijk van waardering van onze paus 

Franciscus. 

Ons kerkbestuur 
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Kerstbrief aan alle parochianen 
 

Ook in het voorbije jaar is er weer van alles gebeurd in 
onze parochie en in ons bisdom. 
Het hoogtepunt is wel, dat we weer een bisschop hebben 
en zoals het zich nu laat aanzien “eine gooie”, iemand die 
op de lijn van onze paus Franciscus zit, mgr. Harrie 
Smeets. Wij wensen hem veel succes en wijsheid in zijn 
nieuwe functie. Vorig jaar konden we u al melden dat we 
weer een pastoor hadden, nu is het alleen nog maar 
wachten op de benoeming van een nieuwe deken. 
 

In maart hebben we onze 1e filmavond gehouden, hier 
gaan er nog meer van volgen. Léon Theunissen is als cate-
chist ons pastoraal team komen versterken. Ook dit hele 
jaar is er weer driftig aan het orgel gerestaureerd. 2 Paro-
chianen hebben een pauselijke onderscheiding gekregen, 
1 juli mevrouw Lies Limpens en onlangs op onze Clemens-
dag Peter Dekkers. In september heeft alweer de 3de Vre-
desbijeenkomst plaats gevonden. Het was weer Open 
Kerk tijdens de Rochusmarkt, met een mooie Hulsbergse 
Kunstexpositie en het torenbezoek. Tijdens de Allerzielen-
viering hebben 2 mensen van onze afscheidsvieringen-
groep de dienst op een uitstekende wijze verzorgd. Hierbij 
is op proef gebruik gemaakt van een beamerpresentatie, 
hetgeen erg in de smaak viel. Wij hebben dan ook beslo-
ten, om in de toekomst hier meer gebruik van te gaan 
maken en hebben als parochie een beamer en scherm 
aangeschaft. Vanuit het bisdom worden wij opgeroepen 
en begeleid, om een meerjarenbeleidsplan op te gaan 
stellen voor de parochies van ons cluster. Hierbij willen 
wij jullie als parochianen ook gaan betrekken, binnenkort 
meer hierover. 
 

Kijkend naar de toekomst is ons beleid erop gericht om de 
kerk-, maar vooral de 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.  
 

We staan nu vóór Kerstmis 
Zoals ieder jaar gaan we in onze kerk weer met veel 
mensen de kerstdagen feestelijk vieren. 
De kosters, kerk- en koperpoetsers, kerststalbouwers, 
werkgroep bloemschikken, misdienaars, de kinderen die 
het kerstspel opvoeren tijdens de gezinsviering, de lekto-
ren, 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.  
 

We hebben er alle vertrouwen in, dat onze parochie 
toekomst heeft, omdat zoveel parochianen op 
verschillende manieren daar medeverantwoordelijk voor 
willen zijn. Met z’n allen proberen wij, met vallen en op-

staan, het “samen kerk zijn” vorm te geven. Onze dank 
daarvoor aan iedereen is welgemeend en groot. 
 

Om onze kerk en parochie ook financieel in stand te kun-
nen houden, is een jaarlijks terugkerende bijdrage aan 
onze kerk 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.  
 

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 meele-
ven in het voorbije jaar wensen wij u vredige kerstdagen 
en een gezegend 2019.  

Ons Kerkbestuur 

 

 

 
 

Bruiloft van Kana 
 

Jullie hebben vast wel eens allemaal een feestje meege-
maakt...wie weet zelfs wel een bruiloft? Dat is een heel 
speciaal feest! 
Op elk feest worden er lekkere hapjes gegeten en lekke-
re drankjes gedronken! Maar stel je eens voor dat iets 
van die lekkernijen ineens op is...?! Dat kan toch bijna 
niet?! 
Heel lang geleden in Kana gebeurde dit wel...Het was 
een hele mooie dag, een echte dag voor een bruiloft! 
De bruid en bruidegom zagen er heel mooi uit en alles 
was mooi versierd. Jezus ging ook naar deze bruiloft, 
samen met zijn moeder Maria. De mensen drinken wijn 
en hebben heel veel plezier. Ze dansen op de muziek. 
Maar dan ineens wordt het stil....wat is er aan de 
hand...?! 
Ohjee...de wijn is op! En het feest is nog in volle gang. 
Sommige mensen mopperen en maken ruzie. Zelfs de 
muzikanten gaan vals spelen. De bruid en bruidegom 
weten niet meer wat ze moeten doen...Ze vragen Maria 
om hulp! 
Maria zegt: “Luister maar naar mijn zoon Jezus. Die zorgt 
dat het goed komt en brengt vrede...” 
Zijn jullie ook zo benieuwd hoe dit verhaal afloopt...?? 

Kom dan naar de Kinderwoorddienst op zaterdag 
19 januari om 19:00 uur!  Tot dan! 

Groetjes, werkgroep Kinderwoorddienst 
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Diensten en misintenties 

Zaterdag 22 december: Vooravond  
4e Zondag van de Advent, Jaar C. 
19.00 uur: H. Mis met volkszang.  

Guus Gardeniers en overleden ouders  
Speetjens-Luijten.  
 

Zondag 23 december:  
4e Zondag van de Advent, Jaar C. 
11.00 uur: Hoogmis met volkszang. 

Voor de parochie en tot intentie van de zie-
ken; zielendienst Philomena van de Weijer-
Jaminon; zielendienst Sjef Mullers.  
 

Maandag 24 december: Vooravond Hoog-
feest Geboorte van de Heer / Kerstavond.  
18.00 uur: Kerstviering (gezinsmis) m.m.v. de  
 communicantjes, opgeluisterd door een  
 ensemble van fanfare St. Clemens. 

Zielendienst Lies Loijens; Thei Meijers, ouders 
Veldman-van den Bosch; Harrie Boosten 
(vanwege verjaardag). 

22.00 uur: Nachtmis m.m.v. Combo Koor MozaiK. 
Voor de parochie en tot intentie van de zie-
ken; Frans Merckx; leden en overleden leden 
Buurtvereninging 'Het Goede Doel'; Frans Roe-
broek; Frans Provaas en kleindochters Robbin 
en Mikeela, Maria Meurs-Kerckhoffs en klein-
dochter Merel.  
 

Dinsdag 25 december: Eerste Kerstdag; 
Hoogfeest Geboorte van de Heer  
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het GKC. 

Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; ouders Janssen-Schrouff en zonen 
Wiel en Lei en dochter Mia; ouders Rouwette-
Souren, Paul Souren en overleden familie; 
jaardienst Marcel Koonen, opa Koonen;  
zielendienst Frans en Finy Crombag-Kurvers; 
Chel Custers; Maria Meurs-Kerckhoffs en 
kleindochter Merel, Frans Provaas en  
kleindochters Robbin en Mikeela. 
 

Woensdag 26 december: Tweede Kerstdag; 
H. Stefanus, eerste martelaar. 
11.00 uur: Hoogmis (in de kerk) m.m.v. een 
 ensemble van fanfare St. Caecilia:  
 Blaaskapel Sumavanka. 

Guus Huntjens en Philomena Huntjens-
Lemmerling; overledenen familie Van der 
Broeck; uit dankbaarheid en voor de overle-
denen van de families van den Beuken en van 
der Aart.  

 

Zaterdag 29 december: Vooravond Feest van 
de H. Familie Jezus, Maria en Jozef. 
19.00 uur: H. Mis met volkszang.  

Ouders Mommers-Crutzen, dochter Els en 
nichtje Ria. 
 

Zondag 30 december: Feest van de  
H. Familie Jezus, Maria en Jozef. 
11.00 uur: Hoogmis met volkszang. 

Voor de parochie en tot intentie van de zie-
ken; jaardienst Mia Keulen-Pinkaarts. 
 

Dinsdag 1 januari: Nieuwjaarsdag / 
Hoogfeest H. Moeder Gods Maria. 
11.00 uur: Hoogmis met volkszang. 

Voor vrede in de wereld, beginnend met res-
pect voor elkaar en naastenliefde. 
 

Woensdag 2 januari:  
19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Overledenen familie Van der Broeck; overle-
den echtgenoten Jules Kengen en Tila Gielen 
en ouders; Thei Meijers, ouders Veldman-van 
den Bosch, Rinus en ouders Meijers-Heunen. 
 

Vrijdag 4 januari:  
10.30 uur: Communie aan de zieken door  
 kapelaan Amal. 
 

Zaterdag 5 januari: Vooravond Hoogfeest 
Openbaring des Heren (Driekoningen). 
19.00 uur: H. Mis met volkszang.  

Jaardienst Thei Meijers; jaardienst Net Stas-
sen-Geisen; jaardienst Hub Croonen; jaar-
dienst overleden ouders Jozef Dritty en Anna 
Dritty-Geurts, overleden ouders Frans Spierts 
en Anna Spierts-Trijbels, overleden ouders 
Guillaume Bastings en Elisabeth  
Bastings-Duits.  
 

Zondag 6 januari: Hoogfeest Openbaring des 
Heren (Driekoningen). 
11.00 uur: Hoogmis met volkszang. Na de mis  
 koffie drinken in de kerk. 

Voor de parochie en tot intentie van de zie-
ken; ouders Zus en Jean Weijers-Schlembach. 

12.30 uur: Doopviering Benthe van Schijndel 
 

Woensdag 9 januari:  
19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Overledenen familie Van der Broeck; zielen-
dienst Frans en Finy Crombag-Kurvers; Thei 
Meijers. 
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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 

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 

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 
 

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 

Do.27 dec Geen 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 

Di. 1 jan 10.15 uur Woord- en Communieviering 

Do. 3 jan 10.15 uur H. Mis 

Za.12 jan 16.00 uur H. Mis opgeluisterd door  

  ouderenkoor Zanglust 

Parochiekalender  
 
 

Vr. 21 dec Communie aan de zieken 

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.  

  Communicantjes/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 

Vr. 4 jan  Communie aan de zieken 

Woord van de redactie 

 

Tijdens de donkere dagen voor kerst verlangen we 

naar licht. We kunnen dat ook zien aan de vele 

versieringen met lichtjes in en om het huis. De 

mens leeft niet graag in het donker. Licht associ-

ëren  we ook met warmte. In de kersttijd kunnen 

we ook een lichtje zijn voor iemand anders. Kijk 

eens in je omgeving voor wie je een lichtje kunt 

zijn. Een bijkomend voordeel van dat lichtje zijn 

voor een ander is dat jezelf ook verwarmd wordt. 

De redactie wenst u een Zalig Kersfeest en een 

Gezond 2019! 

Kinderwoorddiensten  
 

Za.  19 jan De bruiloft van Kana 

Op de website van onze Parochie: 

Onder inspirerende bijdrages: 

http://www.h-clemens.nl/actueel/inspirerende-
bijdrages  - Adventsboodschap 2018 

Bezichtiging Kerststal 
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 ma-
ken, 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 gele-
genheid zijn om de kerststal te bezichtigen. 

Als u tijd en zin hebt om de kerststal mee af te breken, 
en volgend jaar weer mee op te bouwen, laat het dan 
even weten (Peter Dekkers 045-4051935). 

Zaterdag 12 januari: Vooravond  
Feest Doop van de Heer. 
13.30 uur: Doopviering Liv Dormans. 
19.00 uur: H. Mis met volkszang.  

Jozef Bemelmans en Caroliene Wouters.  
 

Zondag 13 januari: Feest Doop van de Heer. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans Koor.  

Voor de parochie en tot intentie van de zie-
ken; Jan Schiffelers en Tineke Offermans; 
jaardienst Huub Partouns. 

12.30 uur: Doopviering Sara Bouwens. 
 

Woensdag 16 januari:  
19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Overledenen familie Van der Broeck; Lei 
Koolen (vanwege verjaardag); ouders Pierre 
Pluijmaekers en Mia Scheepers; ouders Heij-
nen-Packbiers; Thei Meijers. 
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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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Kerstnachtmis met Combo Koor MozaiK 
 

Geef mij terug de ogen van een kind, dat is het thema 
van de nachtmis. Deze vindt plaats op maandag  
24 december om 22.00 uur, in onze parochiekerk. 
Teksten en muziek worden verzorgd door Combo Koor 
MozaiK. 
 
Geef mij terug de ogen van een kind. 
Om te zien wat er gebeurd is. 
Het kleine kindje in de kribbe. 
Een vader en moeder in blijde verwondering. 
Pril geluk na het wonder van de geboorte. 
 
Geef mij terug de ogen van een kind.  
Om te zien en te geloven, 
het aloude verhaal, 
Maria, Jozef, de herders hun schapen.  
De koningen en de engel, 
in al hun eenvoud mooi genoeg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We hopen u te mogen verwelkomen. 

 Wensen uit de wensboom van de vredesviering 
 

Wat zou de wereld zijn zonder vrede.  

Dat wens ik aan ieder mens op deze wereld  

van harte toe. 
 

Een wens: dat onze kinderen  

vrede mogen vinden in hun hart,  

dat onze kleinkinderen op hun  

reis door het leven licht en vrede  

mogen brengen. 

 

Laten we beginnen met de vrede in onszelf en  

in onze gezinnen en dat deze dan steeds verder 

verspreid mag  worden. 

 

Driekoningenviering in de kerk 
 

Maandag 7  januari vieren de kleuters Driekonin-

gen. Verkleed als koning zullen ze om 9.00 uur in 

optocht naar de kerk vertrekken alwaar de drieko-

ningen viering plaatsvindt; er wordt een verhaal 

verteld, er worden liedjes gezongen en uiteraard 

wordt de prachtige kerststal van de kerk bewon-

derd.  

 

Kerstmusical 
 
In de week voor kerstmis wordt door groep 7 en door 

de kinderen van groep 2, die de dansjes voor hun re-

kening nemen, een kerstmusical opgevoerd. De musi-

cal van dit jaar is “De geschenkenwinkel”. 

In de stad wordt een nieuwe geschenkenwinkel geo-

pend. Er is van alles te koop, ook geschenken voor de 

nieuwe tijd. Maar wat zijn dat eigenlijk, niemand 

weet er het fijne van. Tot, uiteindelijk, een man de 

kerststal uit de oude winkel ontdekt. Het kerstverhaal 

wordt verteld en uiteindelijk is iedereen het erover 

eens, dit is een geschenk, voor de oude maar ook 

voor de nieuwe tijd. Deze musical wordt vier keer op-

gevoerd, twee keer voor  ouders en andere belang-

stellenden en twee keer voor de kinderen van alle 

groepen. Bovendien is er bij de generale repetitie ook 

publiek aanwezig, namelijk een groepje peuters van 

Peuterspeelzaal het Peuterke. 

Op vrijdag voor de kerstvakantie hebben alle kin-

deren  in hun eigen klas een kerstviering, met kerst-

verhalen, toneelspel en iets te eten en te drinken.  
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      ZORGVILLA RIDDERSPOOR 
 

Ricos Wonen,  

Hekerweg 37, 6301 RJ, Valkenburg.  

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

Geopend:  

Vrijdag 13-17 u,  

Zat/Zondag 12-17 u.  

Zorgvilla Ridderspoor is een stijlvolle villa gelegen aan de 
Voorsterstraat 13 te Nuth, aan de rand van een natuurge-
bied, op loopafstand van het centrum van Nuth. 
De Zorgvilla heeft 12 eenpersoons zit/slaapkamers, die u 
naar eigen smaak kunt inrichten. 
Onze woonvormen zijn (ook) geschikt voor mensen met 
dementie, wanneer zelfstandig thuis wonen niet langer 
verantwoord is. Naast een comfortabele woonomgeving 
en gekwalificeerde zorg is het welzijn van een mens net zo 
belangrijk. Het welzijn is van grote invloed op de kwaliteit 
van leven. Binnen Delphinium besteden wij veel aandacht 
aan het welzijn van onze bewoners. 

Zorg van Delphinium sluit aan op uw zorgvraag, wensen en 
uw individuele behoeften. Zorg is ten alle tijde maatwerk. 
Wij zien het dan ook als een uitdaging om samen met u, 
uw wensen en behoeften te vertalen naar goede zorg. 
Afhankelijk worden van zorg en ondersteuning is geen 
makkelijk proces, en daar hebben wij alle begrip voor. Ie-
der mens is een individu en heeft een persoonlijke zorgbe-
hoefte. Zorg is immers nooit standaard. 
De zorgprofessionals ondersteunen u daar waar nodig om 
zodoende uw autonomie te behouden. 
De zorgprofessionals zijn erop gericht om u een optimale 
kwaliteit van leven, hetzij met beperkingen, te laten genie-
ten. 
 
Meer informatie vindt u op onze website 
www.delphinium-zorg.nl 
Ook kunt u ons altijd bellen om vrijblijvend te laten infor-
meren over de mogelijkheden.  
Hiervoor kunt u contact opnemen met mevrouw  
Monique Hameleers 06-23828337 en / of 
m.hameleers@delphinium-zorg.nl 

mailto:ricos@kpnmail.nl
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Slotwoord Mgr. Harrie Smeets  
tijdens de wijdingsplechtigheid 

 

'Lopen jij, Goed bidden en gedráág je' 

"Lopen jij. Goed bidden. En gedráág je." Die woorden van 
zijn moeder tijdens de processie 50 jaar geleden, heeft de 
nieuwe bisschop van Roermond, Mgr. Harrie Smeets, goed 
in zijn oren geknoopt. Zo zei hij in zijn slotwoord in een 
overvolle Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Hij hoor-
de de echo van die woorden terug in de teksten van de bis-
schopswijding die hij zaterdag 8 december mocht ontvan-
gen. Hieronder de volledige tekst van het slotwoord van 
Mgr. Smeets:  
 

"Nou weet ik niet of Mgr. Schnackers het gemerkt heeft, 
maar als het goed is, dan is op het moment dat ik op de 
bisschopszetel plaatsnam, er een last van zijn schouders 
gevallen. Monseigneur, beste Hub, dank voor je inzet en 
zorgen, zeker ook dit laatste jaar tijdens de sede vacante. 
 

Uit handen van mgr. Van den Hende kreeg ik deze staf aan-
gereikt. Die staf is eigendom van de parochie in Venray, 
maar ik mag hem lenen tot aan mijn dood. Hij behoorde 
ooit toe aan Mgr. Verriet: een Venrayse zoon die bisschop 
was rond het midden van de vorige eeuw. Tot nu toe stond 
die in de vitrine in de grote kerk van Venray. Maar een her-
dersstaf is er niet om in een vitrine te staan. Een herders-
staf is om te gebruiken. Om erop uit te gaan. De kerk in alle 
tijden, maar zeker de kerk in onze tijd, mag zichzelf niet in 
een vitrine laten zetten als een relict uit voorbije tijden, of 
zich afsluiten in zelfgenoegzaamheid van het eigen gelijk, 
maar zal in de wereld te vinden moeten zijn; zal erop uit 
moeten om het evangelie in woord en daad te verkondi-
gen. 
 

Een staf om erop uit te gaan. Deze staf – ik geef ‘m even af 
– is niet de eerste die mij gegeven werd. Dit jaar precies 50 
jaar geleden zat ik in groep 3, toen klas 1. En er was jaar-
lijks sacramentsprocessie in onze parochie in Born. Omdat 
we pas een jaar later de eerste communie zouden ontvan-
gen, konden we niet als communicantje mee in de proces-
sie. Dus werden de jongens klassikaal tot herdertje gebom-
bardeerd. Een manteltje en een bijpassend baretje zorgde 

voor een zekere uniformiteit. En om het beeld te complete-
ren was er dit: een herdersstafje. Enkele jaren geleden, bij 
het opruimen van het ouderlijk huis, kwam het tevoor-
schijn: het heeft al die tijd overleefd, ergens achter door, 
op een plank van een kast. Eigenlijk was het een zandbak-
schepje, maar met behulp van een potje zilververf van de 
plaatselijke verfwinkel, kon het er best mee door in de pro-
cessie.  
 

Er werd zeker niet vooraf gevraagd of ik mee wilde lopen in 
de processie. Je ging gewoon mee. Punt uit. Nadat mijn 
moeder mij had aangekleed, drukte ze mij die staf in han-
den en heeft ze zoiets gezegd als: ‘Lopen, jij. Goed bidden. 
En gedraag je.’ 
 

Een halve eeuw later krijg ik opnieuw een staf in handen 
gedrukt. En nu door die andere moeder, onze Moeder de 
Kerk, zoals we dat wel zeggen. En namens de moederkerk 
vroeg u, Mgr. Van den Hende, mij: Wil je Gods volk leiden 
op de weg van het heil? Leiden op de weg van het heil: Het 
is de echo van de woorden van mijn moeder: ‘Lopen jij’. En 
u vroeg mij of ik zonder ophouden wil bidden voor dat heil. 
Ook daar klinkt de echo van toen: ‘Goed bidden’. En tot 
slot vroeg u, of ik het bisschopsambt onberispelijk wil ver-
vullen. Kortom: ‘Gedraag je’.  
 

Die tocht met deze staf begint vandaag. Of beter gezegd: 
gaat vandaag verder. In dankbaarheid naar mijn voorgan-
gers: Mgr. Gijsen die mij 26 jaar geleden in deze kathedraal 
wijdde, en Mgr. Wiertz in wiens vertrouwen ik 25 jaar als 
priester in dit bisdom mocht werken. In de loop van 50 jaar 
is er van alles veranderd in de processie die de Limburgse 
kerk heet.  
 

In de afgelopen weken zijn er heel wat interviews geweest. 
Met een spervuur aan vragen: Wordt u een Franciscus-
bisschop? Gaat u dorpskerken sluiten? Wat heeft de kerk 
voor fouten gemaakt? Hoe denkt u mensen weer terug te 
krijgen in de kerk?  
 

De woorden die mijn moeder mij toevoegde bij het her-
dersstafje en de woorden die de moederkerk sprak bij 
monde van Mgr. Van den Hende, worden allemaal omvat 
door de woorden uit het evangelie die Maria – die andere 
moeder – sprak. Woorden uit het evangelie van vandaag: 
‘Mij geschiede naar uw Woord’. Dat is mijn antwoord. Dat 
mag gebeuren wat God wil. Centraal is niet de vraag of ik 
alle antwoorden heb voor die weg de toekomst in. Wie 
daarop rekent, kan zich voorbereiden op een teleurstelling. 
 

Niet met alle antwoorden op een rij, maar met die woor-
den uit het evangelie gaan we de toekomst in: Mij geschie-
de naar uw woord. Centraal is dat wij in onze Limburgse 
kerk openstaan voor Gods woord en dat laten werken in 
ons leven. Het gaat er niet om wat wij met Gods woord 
doen, maar om wat Gods woord met ons, met u en mij, 
doet. Daarmee en daardoor durf ik samen met u de toe-
komst van de Limburgse kerk aan. Daartoe Gods zegen." 
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Mededelingen en verenigingsnieuws 

 
Nieuwjaarsconcert Hulsberg 

 

Op zondag 6 januari 2019 organiseren Kon. Fanfare St. 

Caecilia en Drumband St. Rochus hun traditionele Nieuw-

jaarsconcert. Dit inmiddels welbekende en gezellige con-

cert vindt haar oorsprong 14 jaar geleden en is niet meer 

weg te denken uit de Hulsbergse gemeenschap.  

Plaats van handeling is Gemeenschapshuis De Lange Berg, 

dat dan net een grondige renovatiebeurt achter de rug 

heeft. Dit muzikale evenement is een van de eerste activi-

teiten die plaatsvinden in het 'Gemeenschapshuis 2.0'.  

Het muzikale samenzijn start om 14.30 uur. Kenmerkend 

voor dit middagconcert is haar zeer publiekvriendelijke 

karakter.  

De beide verenigingen brengen beurtelings hun muziek-

werken ten gehore. Na afloop is uiteraard voldoende gele-

genheid om na te borrelen en in een muziekvriendelijke 

ambiance elkaar de beste wensen mee te geven.  

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!  

 

Flessenactie Fanfare St. Caecilia 5 januari 

Op zaterdag 5 januari vindt de jaarlijkse lege flessenactie 

van Kon. Fanfare St. Caecilia plaats. Onze jeugd komt op 

deze dag, samen met volwassen begeleiders, bij u langs 

om lege statiegeldflessen op te halen. De opbrengst van 

deze actie komt ten goede aan onze jeugdopleiding.  

Mededeling 

Vanaf 1 maart 2019 gaan wij na ruim 25 jaar, stoppen 

met de inzameling van speelgoed en volwassenen-kleding 

voor de diversen goede doelen. 

Het enige wat we blijven inzamelen is kinderkleding voor 

Elk Kind Telt Mee. 

Zou u dit alvast willen noteren.  

Mocht u interesse hebben om dit werk over te nemen 

dan kunt u contact opnemen met Kledingbank Limburg 

http://www.kledingbank-limburg.nl/ . 

Voor verdere informatie, info@kledingbank-limburg.nl of 

0475-436008. 

Dank, dat u met zovelen jarenlang de goede doelen ge-

steund heeft. 

Frans en Jacqueline Pluijmaekers,  

Jhr.v.d.Maesenstraat 57,  

6336VB Hulsberg 

Kerstconcert Fanfare St. Clemens en Gemengd 

Koor St. Caecilia 

 

Op zondag 23 december vindt in de parochiekerk van 

Hulsberg het jaarlijkse kerstconcert plaats van 

Gemengd Koor St. Caecilia Hulsberg en Fanfare Sint 

Clemens Arensgenhout.  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fanfare en koor hopen u allen te mogen begroeten  

op zondag 23 december! 

http://www.kledingbank-limburg.nl/
mailto:info@kledingbank-limburg.nl
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Adv. 

 

Onthulling bouwbord renovatie  
gemeenschapshuis “De Lange Berg” Hulsberg 

 
Op donderdag 29 november om 16.00 uur werd het 

bouwbord feestelijk onthuld. 

Namens de gemeente Nuth waren aanwezig burgemees-

ter Schmalschläger en wethouder Heuts, ook was er een 

vertegenwoordiging van de provincie Limburg. 

De gemeente Nuth stelde een bedrag van € 920.000.- be-

schikbaar, de provincie Limburg € 100.000.-. 

Met deze financiële middelen is de renovatie mogelijk 

gemaakt, en krijgt de dorpskern Hulsberg een gemeen-

schapsvoorziening die up to date is voor de toekomst. 

Verder ging dhr. Jacques van den Berg, samen met men-

sen van het stichtingsbestuur, op zoek naar aanvullende 

fondsen. Zo zijn er toezeggingen van o.a. het Rabobank 

Coöperatiefonds (€ 10.000,-), VSB Fonds (€ 25.000,-) en 

Oranjefonds (€ 30.000,-). 

Deze middelen maken het mogelijk dat we verder kunnen 

werken aan de inrichting van, en de audiovisuele voorzie-

ningen voor, ons aller gemeenschapshuis “De Lange 

Berg”. 

Architect Ard Thijssen van Croonenburo5 zorgde voor het 

ontwerp.  

Verder waren er uiteraard ook vertegenwoordigers aan-

wezig van de uitvoerende bedrijven,  

KS Bouwmanagement, aannemer Maaiveld+, TBD Air, 

electro Henk Knols, C.I.D. interieurs, installatietechniek 

Frans Hagemans en Sonic Support. 

Medio januari 2019 wordt de renovatie afgerond en kun-

nen alle inwoners, gebruikers, clubs en verenigingen weer 

gebruik gaan maken van hun gemeenschapshuis, dat met 

en dankzij de inzet van vrijwilligers geëxploiteerd wordt. 

 

Stichtingsbestuur gemeenschapshuis “De Lange Berg” 

Onthulling bouwbord renovatie  
gemeenschapshuis “De Lange Berg” Hulsberg 

 

Proficiat Dave van Donselaar 

In één keer geslaagd voor je RIJBEWIJS 

bij 

 

www.autorijschoolmonsuwe.nl 

De KiWoDi van de 3e Advent 

 

Op de valreep kregen we nog een 

enthousiaste mail van de Werkgroep 

Kinderwoorddiensten. 

 

 

 

 

Deze willen we jullie niet onthouden. 

Vanavond weer een leuke kinderwoorddienst gehad met 

enthousiaste kids!  

We hebben gepraat met de kinderen over het beklimmen 

van “bergen”. 

Dingen kunnen vaak lastig gaan, we zien er vaak als een 

berg tegenop. Jezus helpt ons om deze bergen te overwin-

nen. 

De kinderen hebben een “berg” begaanbaar gemaakt en 

mooi versierd in de kerstsfeer. 

Daarna werden er nog kerstballen en kerstkaarten geknut-

seld. 
 

Ook in 2019 willen we de kinderen weer in contact bren-

gen met Zijn Boodschap van liefde, zodat ze Zijn Steun 

mogen ervaren op hun weg door het leven. 
 

De werkgroep KiWoDi wenst iedereen een zalig 

kerstfeest en onder Gods Zegen alle goeds voor 2019. 
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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 19 januari 2019 - 15 februari 219)  

moeten kopij voor de redactie en advertenties uiter-

lijk op  1 januari 2019 via email worden aangeleverd.  

Misintenties moeten uiterlijk 8 januari 2019  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

