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Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

9e jaargang nr. 12                         23 nov-22 dec  2019 

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

-  Kapelaan Amal pastoor in Stramproy en cluster 

-  Afscheid kap. Amal tijdens Clemensviering 24 nov. 

-  Opvolging van Kapelaan Amal 

-  Financiële verantwoording v/h kerkbestuur 2018 

-  Kerkpoets voor Kerstmis 10 en 11 dec. 

-  Bezoek bisschop Harrie Smeets aan ons dekenaat.  

                                     Tot ziens  

Lieve mensen en kinderen, 

Alles heeft zijn tijd en alle dingen onder de hemel hebben hun tijd. 

Een tijd om te planten en een tijd om te oogsten, 

Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, 

Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. 

Een tijd om te ontmoeten en een tijd om weg te gaan. 

Ik heb ooit ergens over missionarissen gelezen dat, waar je je ook bevindt, je er altijd voorbijgaat als een reiziger. Nu 

moet ik afscheid nemen van de gemeenschap van het parochiecluster Nuth, Hulsberg, Wijnandsrade en Vaesrade 

waar ik zeven jaar en twee maanden als kapelaan heb mogen werken.  
 

Ik kreeg van emeritus bisschop Wiertz deze plaats aangewezen. Ik kon me er niets bij voorstellen en wist niet zo goed 

wat me te wachten stond. Voordat ik bij jullie 1 december 2012 in de pastorie kwam, heb ik 3 maanden in de pastorie 

van Nuth gewoond om een beetje te leren hoe alles er hier aan toe ging. 
 

Nu is Hulsberg een warme deken voor mij en is het ook heel erg jammer dat ik afscheid van jullie moet nemen. Ik heb 

me hier vrij snel thuis gevoeld en ik kreeg hulp uit alle hoeken. Daar ben ik jullie allemaal heel erg dankbaar voor. 
 

Ik zie met grote dankbaarheid terug op die 7 jaar en 2 maanden, waarin we véél lief en leed samen gedeeld hebben. 

Het was een zaligheid in jullie midden te mogen wonen en werken. Bisschop Harrie Smeets heeft mij nu benoemd tot 

pastoor van het cluster van Stramproy, Tungelroy, Altweerterheide  en Swartbroek. 

Hopelijk zullen de warme contacten blijven! In dankbaarheid en vertrouwen ga ik door in Stramproy en omgeving 

waar jullie altijd van harte welkom zijn! Het gaat jullie allemaal goed.  
 

     Bid alsjeblief voor mij 

     Ik zal voor jullie bidden   

     èn 

we kunnen altijd op Zijn Steun rekenen op onze levensreis. 

We staan nergens alleen voor. 

Veel dankbare groeten,                                          

Kapelaan Amal         
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-  Voor al uw groenten en fruit. 

 - Heerlijke dagverse salades,  

   lekkernijen en vers belegde broodjes. 

Ook bent u van harte welkom voor de  

 - lekkerste streekproducten  

 - en de leukste cadeaus. 

Geopend van dinsdag t/m zaterdag 
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Laatste Rozenkrans met kapelaan Amal 
 

Donderdag 31 oktober was de laatste Rozenkrans, bij 
het wegkruis aan het Europaplein, met kapelaan 
Amal. Het bidden van de Rozenkrans aan het begin 
en einde van de Mariamaanden mei en oktober was 
een Initiatief van kapelaan Amal. De eerste keer was 
dit op 1 oktober 2013. In de loop der jaren hebben 
gemiddeld 25 à 30 mensen meegebeden. Het was 
altijd een grote verassing welk Indiaas gerecht we op 
de 31e weer voorgeschoteld kregen. We zien kape-
laan Amal niet graag vertrekken, we gaan zijn warme 
aanwezigheid missen. Hij heeft ons gevraagd, als we 
weer samenkomen in de Mariamaanden, om voor 
hem en voor zijn oude en nieuwe parochies te bid-
den. 

Namens de Rozenkransgroep, dat zullen we zeker 
doen, bedankt voor alles en tot ziens.  

Parochieberichten  

Overleden 

Op 27 oktober is op 87-jarige leeftijd overleden Leny 
Weerts-Maas. Zij woonde nu in Valkenheim, voor-
heen Panhuys 42. De uitvaart vanuit onze parochie-
kerk heeft op 2 november plaatsgevonden, waarna 
crematie. 

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 22 
december om 11.00. 

Kapelaan Amal nieuwe pastoor  

van cluster Stramproy 

Onze kapelaan Amal (48) wordt de nieuwe pastoor van 
de parochies H. Willibrordus in Stramproy, H. Hart van 
Jezus in Altweerterheide, H. Cornelius in Swartbroek en 
H. Barbara in Tungelroy. Bisschop Harrie Smeets heeft 
hem met ingang van 1 december in deze functie be-
noemd.   

Kap. Amal komt oorspronkelijk uit Chithoorvadi in India. 
Hij werd in 2001 priester gewijd voor het bisdom Siva-
gangai. Hij is nu zeven jaar actief in het bisdom Roer-
mond. Sinds 2012 was hij kapelaan in de parochies Huls-
berg, Nuth, Wijnandsrade en Vaesrade.   

De benoeming van pastoor Amal in Stramproy en omge-
ving is een zogeheten benoeming ‘In Solidum’. Dit is een 
variant die vaker wordt toegepast in het bisdom Roer-
mond. Dat wil zeggen dat pastoor Amal ondersteuning 
krijgt van pastoor Ivo Krewinkel van Weert-Zuid, die als 

moderator optreedt optreedt en met name de bestuur-
lijke kant van het cluster voor zijn rekening neemt.

 

Wij willen pastoor Amal heel veel succes en sterkte wen-
sen in zijn nieuwe functie. Hij vraagt ons om voor hem te 
bidden, dat hij zijn werk in het Midden-Limburgse goed 
kan doen. Met Zijn Hulp zal dat zeker lukken. En voor de 
mensen in zijn nieuwe parochies, steun onze kapelaan, 
hij heeft zich bij ons bewezen als een echte herder. 

Kerkpoets voor Kerstmis 

Op dinsdag 10 en woensdag 11 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 

Woord van de redactie 

Wij als redactie van de Clemensklok 
hebben de afgelopen zeven jaar 

prettig samengewerkt met kapelaan 
Amal. Om de maand verzorgde hij 

telkens weer de voorpagina. Wij wil-
len hem hartelijk bedanken voor de-
ze  prettige samenwerking en wen-
sen hem veel goeds als pastoor van 

Stramproy. 
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Afscheid kapelaan Amal 

Tijdens de Clemensdag op zondag 24 november 

Kapelaan Amal gaat de parochies van ons cluster  
verlaten.  
Dat kunnen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
In de ruim 7 jaar dat hij hier was, is hij “eine van os” 
geworden. Hij heeft duidelijk zijn Indiase stempel op 
onze parochies gedrukt. Hij was een echte herder voor 
ons, in zijn pastorie was iedereen welkom. Menigeen 
werd getrakteerd op Indiase specialiteiten.  
Op zondag 24 november om 11.00 uur, tijdens de jaar-
lijkse Clemensdag in Hulsberg, willen we iedereen de 
gelegenheid geven om afscheid van hem te nemen en 
hem alle goeds toe te wensen in zijn nieuwe parochies. 
Wij willen hem dan na afloop van de H. Mis een af-
scheidsreceptie aanbieden, voor koffie, thee, fris en 
gebak wordt gezorgd. 
Iedereen is van harte welkom, vrienden en bekenden, 
parochianen, vrijwilligers, verenigingen, etc. van het 
gehele cluster. 
De H. Mis tijdens deze Clemensdag wordt opgeluisterd 
door een ensemble van fanfare St. Caecilia.  

Beleefd uitnodigend,  
de kerkbesturen van het cluster Nuth, Hulsberg,  

Wijnandsrade en Vaesrade 

Opvolging kapelaan Amal 

Enige weken geleden kregen wij bericht vanuit ons bis-
dom, dat kapelaan Amal overgeplaatst zou gaan wor-
den. Dat er een nieuwe uitdaging op zijn pad kwam. We 
waren totaal verrast, we zagen dit niet aankomen en 
waren ook teleurgesteld. 
We wisten niet wat verder de bedoeling was. Moesten 
we met 1 priester verder voor ons cluster? Hoe moest 
dat gaan? 
Al vrij snel na dit bericht, hoorden we van onze pastoor 
dat dit niet het plan was. Men had iemand op het oog, 
die weliswaar ook nog andere taken had, maar nog tijd 
over had om voor 50% in ons cluster te worden aange-
steld.  
Dat was goed nieuws, voor 50% op de “loonlijst” klonk 
goed. Maar we wisten nog niet wie het was, èn of diege-
ne dat wel wilde. 
Vorige week hoorden we dat diegene wel met ons in 
gesprek wilde gaan en hoorden we ook wie het was, nu 
nog kapelaan George Dölle uit het Roermondse. 
Tevens hoorden we hoe men zich dat gedacht had. Onze 
pastoor Jan Geilen zou pastoor worden/blijven van de 
parochies van Nuth, Wijnandsrade en Vaesrade, en ka-
pelaan George Dölle zou onze pastoor worden. Ook heel 
erg verrassend, dat hadden we zelf niet kunnen/durven 
bedenken. Dat voelt op de een of andere manier heel 
erg fijn. 

Donderdag 7 november hebben we onze beoogde nieuwe 
pastoor mogen ontmoeten. Het was een heel fijn gesprek, 
en na afloop was het over en weer duidelijk wat we zou-
den gaan melden aan vicaris-generaal Maessen van ons 
bisdom. We willen graag dat kapelaan George Dölle onze 
pastoor wordt.  
Dit wil echter niet zeggen, dat er veel gaat veranderen aan 
de samenwerking met de andere 3 parochies. Onze beide 
pastoors blijven rouleren qua invulling van diensten. Ook 
zullen zij elkaars vervangers zijn bij afwezigheid. Ook is het 
de bedoeling, dat onze cluster parochies niet benadeeld 
worden qua kosten voor de priesters. M.a.w., het blijft 
gewoon het cluster Nuth, Hulsberg, Wijnandsrade en 
Vaesrade. 
 

Hoe gaat het nu verder de komende weken: 
24 november Clemensdag en afscheid van kap. Amal 
15 december Installatie van kap. Amal in zijn nieuwe 
   parochies cluster Stramproy 
9 februari   15.00 uur wordt kapelaan Dölle  
   geïnstalleerd als onze pastoor. 
 

Wij zijn erg blij dat we jullie, al zo snel, dit goede nieuws 
kunnen vertellen. 
Zo zien we weer, we staan er niet alleen voor, Hij trekt 
met ons mee en helpt ons waar nodig. 

Het Kerkbestuur 
 

P.s. in de volgende Clemens-Klok zal onze nieuwe pastoor 
zich aan jullie voorstellen. 

Aanpassing van de kosten voor adverteren in 

de Clemens-Klok 
 

Sinds het uitgeven van onze Clemens-Klok in de actuele 
vorm werden de kosten voor het adverteren in ons paro-
chieblad in 2015 voor het eerst in lichte mate verhoogd. 
Gelet op ons streven om de goede kwaliteit van ons graag 
gelezen parochieblad ook in de komende tijd te behouden 
en verder uit te bouwen, is er besloten om de kosten voor 
het adverteren per 1 januari 2020 aan te passen aan de 
prijs-ontwikkelingen. De kosten zullen ook deze keer  
slechts licht verhoogd worden. 
Kost bijvoorbeeld tot nu toe een kwart-pagina-advertentie 
€26,25, vanaf 2020 zal daarvoor de prijs €27,50 bedragen. 
Wij vertrouwen erop, dat daarmee de adverteerders de 
goede samenwerking met ons ook in het volgende jaar 
van harte willen voortzetten. 
Een volledig overzicht van de kosten voor het adverteren 
in ons parochieblad per 1 januari a.s. vindt u als document 
op de internetpagina van onze parochie  
www.h-clemens.nl onder het kopje „Clemens-Klok /
adverteren“. 
 

Kerkbestuur 

redactie parochieblad Clemens-Klok 

http://www.h-clemens.nl
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Opbrengst collecte Alzheimer 
in Hulsberg € 2.055,78 

 

De collecte van Alzheimer Neder-
land heeft in Hulsberg in de week 
van 4 t/m 9 november € 2.055,78 
opgebracht. Alle gevers en collec-
tanten bedankt daarvoor. 

 

Altijd aandacht voor Alzheimer 

Vorig jaar en ook dit jaar heeft het Alzheimer Neder-
land aan aandacht niet ontbroken. Alzheimer Neder-
land is blij met deze aandacht. Het geeft ons de kans 
om aan een groter publiek te vertellen over het belang-
rijke werk dat Alzheimer Nederland doet. En we heb-
ben de steun van de Nederlandse bevolking hard nodig. 

Alzheimer Nederland werkt aan een oplossing voor de-
mentie, nu en in de toekomst. We werken aan een we-
reld waarin perspectief kan worden geboden, zelfs in 
de zwaarste omstandigheden. Waarin mantelzorgers 
worden geholpen met hun zorg en zorgen, we meer 
aandacht hebben voor elkaar en waarin we steeds de-
mentievriendelijker worden. 

Reorganisatie bisdom Roermond 

De curie (= de kantoororganisatie) van het bisdom 
Roermond wordt ingrijpend gereorganiseerd. Dat 
is het resultaat van een kerntakendiscussie die 
afgelopen maanden intern is gevoerd. Diverse 
afdelingen worden opgeheven. Als gevolg hiervan 
verdwijnen 9,9 van de 37 fte’s. Dit betekent dat 
voor veertien medewerkers van het bisdom ge-
heel of gedeeltelijk ontslag is aangevraagd. Zij 
zijn hierover donderdag 17 oktober geïnformeerd. 

Aanleiding voor de reorganisatie is een tekort van 
1,3 miljoen euro op de begroting van het bisdom 
voor 2019. De meerjarenraming voor 2020 en de 
daaropvolgende jaren laat vergelijkbare tekorten 
zien, als er geen maatregelen zouden worden ge-
nomen. De tekorten worden vooral veroorzaakt 
door teruglopende inkomsten uit onder meer de 
kerkbijdragen van gelovigen, terwijl de kosten blij-
ven stijgen. 

Reorganisatie 

Het bisdom zal zich in de toekomst vooral toeleg-
gen op de ondersteuning van parochies op het ge-
bied van financieel-economische zaken, wet- en 
regelgeving en het onderhoud van kerkgebouwen 
en ander vastgoed. 

Uiteraard blijft het bisdom zich ook bezig houden 
met de zaken die kerkrechtelijk zijn voorgeschre-
ven. 

De afdelingen die zich met pastorale taken bezig-
houden, zoals de Diocesane Pastorale Dienst (DPD) 
en daaronder vallende projecten en de Dienst Kerk 
en Samenleving (DKS) worden opgeheven. Ook de 
catechistenopleiding Kairos stopt. Omdat het bis-
dom geen eigen pastorale projecten meer gaat 
uitvoeren, verdwijnen er ook taken bij ondersteu-
nende afdelingen. 
 
Kantoorgebouwen 

Om verdere kosten te besparen, was eerder dit jaar 
al aangekondigd dat de kantoororganisatie van 
het bisdom komende maand teruggaat van drie 
naar twee panden en op termijn in z’n geheel op 
één locatie in Roermond zal worden gehuisvest. 
Welke locatie dat zal zijn, is nog niet bekend. Het 
besluit daarover wordt in de loop van volgend jaar 
genomen. 

Toekomstperspectief 

Bisschop Harrie Smeets van Roermond betreurt het 
zeer dat hij afscheid moet nemen van toegewijde 
mensen die zich jarenlang voor het bisdom en de 
parochies hebben ingezet. Maar volgens hem is er 

op dit moment helaas geen andere mogelijkheid dan 
ontslag. Mgr. Smeets geeft aan de kerk van de toe-
komst vooral te zien als een gemeenschap van lokale 
gemeenschappen, waarbij het bisdom op de achter-
grond ondersteunend aanwezig is. De belangrijkste op-
dracht op het gebied van verkondigen, vieren en dienen 
ligt – onder leiding van de bisschop – vooral in de paro-
chies. Daarbij zal zowel door het bisdom als de paro-
chies gezocht moeten worden naar nieuwe en meer 
structurele bronnen van inkomsten voor de kerk. 

 

Zoals uit het bovenstaande blijkt, trekt het bisdom 
zich, om financiële redenen, steeds verder terug. 

De belangrijkste opdracht op het gebied van verkondi-
gen, vieren en dienen ligt volgens de bisschop  vooral 
in de parochies. Wij als pastoraal team en kerkbestuur 
willen dan ook onze uiterste best doen, om Zijn Bood-
schap van er zijn voor elkaar in Woord en Daad uit te 
dragen. 

Een Boodschap die iedereen tot steun kan zijn op zijn 
of haar weg door het leven. Een boodschap die, met 
de som van alle geraakte mensen, onze hele gemeen-
schap en samenleving ten goede komt.  
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Diensten en misintenties 

 

Zaterdag 23 november: Vooravond  

34e Zondag door het Jaar C / Vooravond 

Hoogfeest Christus, Koning van het Heelal.  
19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Zielendienst Els Lemmens-Hofman; jaardienst  

Harry Otten.  

Zondag 24 november:  

34e Zondag door het Jaar C / Hoogfeest 

Christus, Koning van het Heelal. 
Afscheid kapelaan Amal / Clemensdag.  

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Ensemble fanfare St. Caecilia.  

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

jaardienst Wiel Limpens; 2e jaardienst Betsie  

Daamen, Kees Daamen, kinderen John en Maria, 

kleinkinderen Alice en Markje; jaardienst  

overleden ouders Kurvers-Pricken. 

Woensdag 27 november:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Overledenen familie Van der Broeck; Thei Meijers; 

Gerda Franssen-Sormani (vanwege verjaardag). 

Zaterdag 30 november: Vooravond  

1e Zondag van de Advent, Jaar A. 
16.00 uur: Viering 60-jarig Huwelijk Jo en Mia Delahay. 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Voor mensen die het licht aan het einde van de 

tunnel niet meer zien, dat ze steun en solidariteit 

mogen ervaren.  

Zondag 1 december:  

1e Zondag van de Advent, Jaar A. 
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; 

Marcel Koonen en opa Koonen. 

16.00 uur: Doopviering Fenna Limpens 

Woensdag 4 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. 

 

Zaterdag 7 december: Vooravond  

2e Zondag van de Advent, Jaar A. 
12.30 uur: Doopviering Jill Mordang. 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Els Ackermans-Mommers; jaardienst Jetje  

Merx-Duijckers en overleden familieleden, Sjeuf 

en Tiny Limpens-Muijtjens; jaardienst Marie  

Verheijen-Pisters.  

Zondag 8 december: Hoogfeest  

Onbevlekte Ontvangenis van Maria /  

2e Zondag van de Advent, Jaar A. 
11.00 uur: Hoogmis met volkszang. 

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

Jan Schiffelers en Tineke Offermans; jaardienst 

ouders Kerckhoffs-Kissels en oom Jos, zoon Hub 

Kerckhoffs en pastoor Jo Kerckhoffs; jaardienst 

Sjeng Laheij en Johanna Bertrand. 

12.30 uur: Doopviering Lenn Dormans. 

Woensdag 11 december:  

19.00 uur: H. Mis met boeteviering in het klooster. 

 Overledenen familie Van der Broeck;  

 Thei Meijers. 

Zaterdag 14 december: Vooravond  

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

Ouders Starmans-Collaris.  

Zondag 15 december:  

3e Zondag van de Advent, Jaar A. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans Koor.  

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

jaardienst Gertie Kengen-Kerckhoffs; jaardienst 

Arthur Meertens en overleden familie; zielen-

dienst Jan Hamers (tevens vanwege verjaardag); 

Wim Dirks (vanwege verjaardag), overleden  

ouders Pricken en overleden ouders Dirks. 

Woensdag 18 december:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Overledenen familie Van der Broeck; overleden 

ouders Van Kempen-Claessens en familie; ouders 

Heijnen-Packbiers, ouders Limpens-van Oppen, 

zonen en schoonzoon; Thei Meijers. 

Vrijdag 20 december: 

10.30 uur: Communie aan de zieken. 
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Proficiat Gijs Ploumen 
 

In één keer geslaagd voor je RIJBEWIJS 
 

bij 
 

 

www.autorijschoolmonsuwe.nl 

 

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 

Samen (zie gedicht pag. 15) 

Kerstshow 
 VANAF 

ZONDAG 24 NOVEMBER 2019 
T/M ZONDAG 15 DECEMBER 2019 

 

    Openingstijden: zaterdag van 11.00 - 17.00 uur 
    zondag van 13.00 - 17.00 uur  
    
Anja en Henk Muller 
Diepestraat 20 
6336 VW Arensgenhout 
e-mail: info@boerderijaandendel.nl  
website: www.boerderijaandendel.nl  
tel. 045 405 3869 en zie ook facebook 

mailto:info@boerderijaandendel.nl
http://www.boerderijaandendel.nl
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Parochiekalender  
Zo. 24 nov  Clemensdag 

  Afscheid kapelaan Amal 

Zo.   1 dec  1e zondag v/d advent  

  Benoeming kapelaan Amal  

in zijn nieuwe parochies  

Vr.   6 dec  Communie aan de zieken  

Vr.   6 dec Bezoek bisschop Smeets 

  Aan ons cluster 

Zo.   8 dec  2e zondag v/d advent  

Zo. 15 dec  3e zondag v/d advent  

Zo. 22 dec  4e zondag v/d advent  

Di.  24 dec  Kerstavond  

Wo.25 dec  1e Kerstdag  

Do. 26 dec  2e Kerstdag  

Wo.  1 jan  Nieuwjaarsdag 

Za.    1 feb Benoeming kapelaan Dölle 

  In onze parochie 

Zo.  9 feb Install.pastoor Dölle in Hulsberg 

  15.00 uur Start H. Mis 

Wekelijkse up-date misintenties 
 

 

De misintenties worden wekelijks bijgewerkt en gepubliceerd in 

De Beekdaeler en op de website van de parochie  

www.h-clemens.nl  

Mochten opgegeven misintenties níet of niet correct zijn opge-

nomen dan kunt u ons dit laten weten via misintentie@h-

clemens.nl of kunt u dit doorgeven op de pastorie  

(tel. 045 - 4051273). 

Catechese lessen 

Wie: Kinderen tussen de 8 en 11 met Faye Frijsinger. 

Wat: Samenkomen, samen zijn, verhalen vertellen, erva-

ringen delen, over en met Hem.  

Waar: In de bij-sacristie van onze kerk. 

Wanneer volgende keer:  Zaterdag 21 december 

Op de website van onze Parochie: 
Onder inspirerende bijdrages: 
http://www.h-clemens.nl/actueel/inspirerende-bijdrages/ 
Paus Franciscus Wees Gegroet Maria 

Kinderwoorddiensten  

Za. 30 nov. 1e Advent, Jezus komt terug!! 

Za. 21 dec. 4e Advent, De droom van Jozef 

Verenigingsagenda op de website  

van onze parochie www.h-clemens.nl  

In de loop van december willen we op verzoek van het 
GKC en m.m.w. van Drumband St. Rochus een vereni-
gingsagenda gaan bijhouden op onze website. 

De bedoeling is, dat er een up-to-date agenda komt, 
waar data opstaan van concerten en andere evene-
menten. Dit zodat mensen kunnen zien, wanneer iets 
te doen is in ons dorp. Maar ook om te voorkomen, 
dat er 2 evenementen op dezelfde dag georganiseerd 
gaan worden 

We vullen deze agenda in eerste instantie met de data 
die Drumband St. Rochus gebruikt voor haar jaarlijkse 
kalender. Daarna is het zaak de agenda actueel te 
houden. Dit kan door een geplande datum via e-mail 
te melden  bij website@h-clemens.nl , dan zorgen wij 
dat deze gegevens direct verwerkt worden. We hopen 
hiermee het verenigingsleven in ons dorp van dienst 
te zijn. 

Het Kerkbestuur  

M.b.t. Overledenen het volgende: 

Overledenen worden ‘automatisch’ in de Clemens-Klok 
vermeld, als er een afscheidsviering, avondwake of uit-
vaart vanuit onze kerk heeft plaatsgevonden. Is dit niet 
het geval en u vindt het toch fijn dat het overlijden van 
uw dierbare vermeld wordt in de Clemens-Klok, dan 
dient u kort na het overlijden de gegevens van de over-
ledene (voor- en achternaam, leeftijd, adres en datum 
van overlijden) door te geven aan de redactie van de 
Clemens-Klok via parochieblad@h-clemens.nl . 

Voor alle overlijdensberichten geldt: 

Als de nabestaanden het prettig vinden dat er een foto 
van de overledene bij het bericht geplaatst wordt, is 
het van belang dat zij deze foto vóór het verstrijken van 
de deadline doormailen aan de redactie, eveneens via 
parochieblad@h-clemens.nl . 

 
Ditzelfde geldt voor klokluiden, vermelden op de web-
site, vermelden tijdens Allerzielen etc. 

Even iets laten weten via info@h-clemens.nl of 045-
4051273. 

Parochie Cluster - Stramproy 
 

Zo. 15 dec  3e zondag v/d advent  

  Install.pastoor Amal in Stramproy 

  15.00 uur Start H. Mis 

http://www.h-clemens.nl/actueel/inspirerende-bijdrages/
http://www.h-clemens.nl
mailto:website@h-clemens.nl
mailto:parochieblad@h-clemens.nl
mailto:parochieblad@h-clemens.nl
mailto:info@h-clemens.nl
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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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 Voedselactie Kerstmis 2019 

Ook dit jaar willen we er met Kerstmis 

weer voor zorgen dat alle gezinnen in 

onze omgeving een mooi Kerstfeest kunnen vieren. Het 

gaat hier om gezinnen, die niet terecht kunnen bij de 

voedselbank, maar met de feestdagen toch een steuntje 

in de rug kunnen gebruiken.  

Daarom zullen we op zaterdag 14 december weer klaar 

staan om uw pakket/bijdrage in ontvangst te nemen. U 

kunt terecht in onze kerk van 10.30 tot 12.00 uur . 

Mocht het dit niet lukken, dan kunt u het pakket ook af-

geven op Jhr. v/d Maesenstraat 57. 

Namens alle mensen: Hartelijk dank. 

En voor iedereen alvast: Mooie Kerstdagen. 

SAN (Sociale Actie Nuth) 

Advent  

Het is bijna december en dus adventstijd. Het vieren 

van advent komt nergens in de Bijbel voor. Toch is het 

al een heel oude christelijke traditie. Wat betekent 

advent eigenlijk en waar komt het vandaan? 'Advent’ 

is afgeleid van het Latijnse woord adventus, dat 

‘komst’ betekent. Met advent leven christenen name-

lijk toe naar het kerstfeest: het feest van Jezus' 

komst naar deze wereld als klein kind in een kribbe. 

Advent begint vier zondagen voor kerst. In veel kerken 

wordt elke week een adventskaars aangestoken. Dat 

symboliseert dat we steeds iets dichter naderen tot 

Kerst, het feest van het Licht. 

De geschiedenis van advent 

Waarschijnlijk ontstond het gebruik van advent in de 

vierde eeuw na Christus in de Oosterse kerk. In die tijd 

speelde het zogenaamde mysterie van de menswor-

ding (de ‘epiphaneia’) van Christus een belangrijke rol: 

de kerk hield zich veel bezig met de vraag hoe het 

toch mogelijk was dat de Zoon van God als een 

‘gewoon’ Mens naar deze wereld was gekomen. Dit 

thema van de menswording van Christus werd cen-

traal gesteld in de adventstijd, de periode vóór Kerst. 

De kerststal in onze kerk 

Kerststalbouwers gevraagd 

Te midden van alle voorbereidingen voor de Clemens-

dag en voor het feest van Sint Nicolaas, realiseren we 

ons dat ook de advent nadert. 1 December is de eerste 

zondag van de advent. En dat is natuurlijk het begin van 

de voorbereidingstijd voor het Kerstfeest. Dan zal ook 

een begin gemaakt worden met het bouwen van de 

kerststal in onze parochiekerk. 

De groep van kerststalbouwers zoekt echter naar ver-

sterking. Met het stijgen van de leeftijd van de bouwers 

verminderen ook de lichamelijke mogelijkheden van 

hen. Dat betekent niet dat zij daarom invalide zijn, maar 

uitbreiding van de groep is uiteraard zeer welkom. 

Als er mensen zijn (zowel mannen als vrouwen zijn wel-

kom!) die bereid zijn om te komen helpen met het bou-

wen van de kerststal, dan graag een telefoontje naar onder-

getekende. Van harte aanbevolen. 

Peter Dekkers: 045-4051935 
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Financiële verantwoording van het kerkbestuur Jaar 2018 

Als kerkbestuur willen we u op de hoogte stellen van het financiële reilen en zeilen in onze parochie. Daarom treft u hierbij een 
kort financieel verslag aan van onze parochie over het jaar 2018, in vergelijking met het jaar 2017. 

 

Beknopte toelichting 

Resultaat 

Als we 2018 met 2017 vergelijken dan kunnen we het volgende constateren. De opbrengsten zijn nagenoeg gelijk gebleven (Jaar 
2018 € 78.061 tegenover € 78.457 voor jaar 2017) en de kosten stijgen met € 5.411 (Jaar 2018 € 89.104 tegenover € 83.693 voor 
jaar 2017). De kostenstijging zit het meeste bij de kosten van de eredienst. Bijzonderheden in 2018 waren de aanschaf van de 
beamer met het scherm, de start met de bijzondere diensten en de jubilea van diverse koorleden en de uitreiking van bijzondere 
onderscheidingen. Mede door deze extra kosten is het tekort van onze parochiegemeenschap toegenomen tot een negatief sal-
do van € 11.043.  
Als kerkbestuur blijven we bezig om zoveel mogelijk op de kosten te letten, voor zover dat mogelijk is. De conclusie van deze fi-
nanciële verantwoording over 2018 met een tekort van € 11.043 is dan ook dat we wederom een beroep moeten doen op de nog 
aanwezige reserves uit het verre verleden, maar ook weer onze parochianen moeten proberen te bereiken om extra te onder-
steunen met hun kerkbijdrage en de collectes in de kerk.  

Onderhouds- en instandhoudingsplan kerkgebouw 2015 tot en met 2020 (buitenkant van ons kerkgebouw) 

Na de grote restauratie van enkele jaren geleden, hebben we als kerkbestuur voor de jaren 2015 tot en met 2020 een onder-
houds- en instandhoudingsplan opgesteld en ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Onze plannen zijn 
goedgekeurd en via de RCE en de Provincie Limburg krijgen we een onderhoudssubsidie van 70% van deze kosten en moeten we 
als parochiegemeenschap de resterende 30% zelf betalen. Dit onderhoudsprogramma wordt dan deels betaald middels bijzonde-
re donaties die we van diverse parochianen krijgen, en hun bijdrage wordt dan rechtstreeks op de onderhoudskosten in minde-
ring gebracht, en/of gereserveerd voor de onderhoudskosten voor de jaren 2019 en 2020. Mede door de bijzondere bijdrage van 
diverse parochianen zijn we bezig onze eigen bijdrage van 30% van de kosten bij mekaar te sprokkelen. 

 Onze kerk ontvangt op generlei wijze financiële steun van derden en is geheel aangewezen op uw steun middels de kerkbij-
drage. Kort geschetst neemt ongeveer een derde van alle gezinnen in Hulsberg deel aan de kerkbijdrage en de gemiddelde kerk-
bijdrage ligt rond een bedrag van € 80 per gezin. Onze parochie is er voor de gemeenschap en bestaat door de gemeenschap. Als 
de overige niet deelnemende gezinnen ook een bijdrage zouden leveren, zouden wij beter in staat zijn onze parochiegemeen-
schap draaiende te houden, om deze gezond en leefbaar door te geven aan de toekomstige generaties. Tevens zouden we dan 
ons mooie kerkgebouw beter in stand kunnen houden en misschien ook weer eens opknap- en schilderwerkzaamheden aan de 
binnenkant van onze kerk kunnen uitvoeren. Momenteel zijn de financiële middelen hier niet voldoende voor.  

Als kerkbestuur willen we de mensen die meedoen aan de kerkbijdrage van 2019, 2018 en voorgaande jaren danken voor hun 
financiële steun. Gezinnen van Hulsberg die nog niet meedoen met de kerkbijdrage willen we graag uitnodigen om ook een bij-
drage te leveren tot instandhouding van onze parochiegemeenschap, waar we samen verantwoordelijk voor zijn. U kunt uw bij-
drage overmaken op Rabobank rek. nr. NL26 RABO 0124 1957 68 of ING Bank rek. nr. NL36 INGB 0001 0364 96 t.n.v. Parochie 
van de H. Clemens o.v.v uw naam en adres. Uiteraard hopen we ook de komende jaren op uw financiële steun te mogen reke-
nen. 
Onze parochie is een werkelijk houvast binnen onze dorpsgemeenschap en ons verenigingsleven en van blijvende waarde . 
Daarom nogmaals deze oproep.  

Aan allen die een bijdrage leveren aan onze kerk, financieel of op andere wijze, en daarmee het samen-kerk-zijn tot uiting bren-
gen, zeggen wij nogmaals, hartelijke dank. 

Het kerkbestuur van de Parochie van de H. Clemens Hulsberg. 

KOSTEN 

Bedragen in Euro’s 

2018 2017 OPBRENGSTEN 

Bedragen in Euro’s 

2018 2017 

Personeelskosten 48.418 48.161 Kerkbijdragen 32.104 32.975 

Huisvestingskosten 5.477 4.268 Collecten (eigen kerk) 13.852 13.336 

Afdracht collecten derden 821 712 Collecten voor derden 821 712 

Afdracht Werkgroep Humisa 7.311 6.787 Coll. Werkgroep Humisa 7.311 6.787 

Kosten Eredienst 10.189 5.909 Stipendia (H. Missen) 4.865 5.770 

Bijdrage aan bisdom en dekenaat 13.128 12.780 Uitvaarten en overige diensten 4.518 2.637 

Kaarsen e.d. 1.625 2.344 Offerblokken en kaarsen 2.228 2.956 

Beheerskosten (organisatie) 2.135 2.732 Uit bezittingen 6.362 7.284 

      Functionele inkomsten 6.000 6.000 

      Negatief saldo 11.043 5.236 

Totaal 89.104 83.693 Totaal 89.104 83.693 
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Vriendschap sluiten 

 

Een verhaal over je vreemd voelen  

en op zoek gaan naar nieuwe vrienden. 

Nerveus loopt Ömer achter een groepje leerlingen 

aan het lokaal in. Het voelt een beetje vreemd een 

nieuw huis en een nieuwe school. Hopelijk maakt hij 

snel vrienden. Alleen aan de raamkant vooraan zijn 

nog vier vrije stoelen. Ömer gaat op de tweede rij zit-

ten en zet de tas op de lege stoel naast zich. 

 De leraar sluit de deur en wil met de les beginnen. De 

deur gaat open en een jongen in een Feyenoordshirt 

komt gehaast binnen. Een Feyenoord-shirt! 

“Oooh, Tom“ zegt de leraar. 

 “Ben je nu alweer te laat, ga snel zitten. 

Ömer haalt zijn tas van de stoel, maar Tom negeert 

het gebaar en gaat voor hem zitten. 

Als Ömer vijftig minuten later het lokaal verlaat, twij-

felt hij. Spreekt hij Tom aan? Die jongen die niet naast 

hem wilde zitten? Die hem negeerde? 

Ömer schraapt zijn keel. “Heb jij ook een seizoen-

kaart?” Tom kijkt verrast op. “Ja! Jij dus ook?’’ 

“Zeker al vier jaar” 

Als ze bij de volgende les komen, zegt Tom: Ik kom 

naast jou zitten. Goed? 
Bron: Oase Marlies Verhelst 

 
Tim Krokodil speelt voor 

schommel 
 

Tim gaat graag naar de speeltuin. 
Het is daar zo leuk. 
Er is een schommel, een wipwap, een glijbaan en nog 
veel meer. 
Tim gaat eerst schommelen. 
Dat kan hij erg goed. 
Bij de schommelplaats staat een klein meisje. 
Ze moet huilen. 
“Wat is er?”, vraagt Tim. 
“Is niet”, snikt het meisje en wijst met haar vinger. 
Is niet?  Tim snapt er niks van. 
Och, nou ziet hij het ook. 
Er hangt helemaal geen schommel! 
Dat is stom. 
Dan krijgt Tim een plan. Een heel goed plan. 
Hij zet z’n handen op de grond en gooit zijn benen om-
hoog. 
Dat is knap. Nou staat Tim op de kop! 
Dan draait hij zijn staart om de paal. Van zijn armen 
maakt hij een klein stoeltje. 
Het kleine meisje huilt niet meer. 
Ze klapt in haar handjes en lacht. 
“Ben jij nou de schommel?”, vraagt ze blij 
“Ja”, zegt Tim, “kom je schommelen?” 
En dat doet het kleine meisje 
Nou, Tim is niet alleen een mooie schommel, 
Maar ook een hele lieve, vind je ook niet? 
 

Bron: Marian Koning 
Op 16 november hadden wij een kinderwoorddienst  

tijdens de H. Mis en werd er gesproken over de  

3e Werelddag van de armen die door Paus Franciscus 

ingesteld werd in 2016.  

We namen Sint Maarten als voorbeeld van hoe wij een 

arme kunnen helpen. 

Deel je eten en je kleding. Vooral in deze donkere koude 

wintertijd. 

  

Na de H. Mis werd het verhaal van Sint Maarten bij een 

warm vuur aan ouders en kinderen voorgelezen. 

We gingen op weg met lampionnen, om ons dorp Huls-

berg te verlichten met ons lichtje. 

Zo liepen we naar het H. Hartbeeld op het Wilhelmina-

plein en via een kleine omweg weer terug naar de kerk, 

waar we verrast werden met een warm drankje en iets 

lekkers. 

Foto KiWoDo 
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Ricos Wonen,  

Hekerweg 37, 6301 RJ, Valkenburg.  

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

Geopend:  

Vrijdag 13-17 u,  

Zat/Zondag 12-17 u.  

mailto:ricos@kpnmail.nl
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Dankviering dopelingen 

Met vlindertjes als aandenken 

 

  

Samen 
 

God,  
we zijn geneigd 

om vanuit onszelf te denken 
om vooral oog te hebben 

voor wat we zelf goed vinden 
en hoe wij het zouden doen 
Help ons om open te staan 

voor inbreng van anderen en 
“de kracht van samen” te ontdekken. 

Geef dat we ervaren dat we 
elkaar kunnen aanvullen 
steunen en helpen, juist 

omdat we verschillend zijn. 

Sinterklaas op de Basisschool 

Sinterklaas zal ook dit jaar 

weer de kinderen van Hulsberg 

bezoeken en wel op donderdag 

5 december. Om 8.15 uur zal 

Sinterklaas samen met zijn pie-

ten alle kinderen, ouders en 

andere belangstellenden  van 

Hulsberg welkom heten op de 

speelplaats van de Bassischool. Met de nodige Sin-

terklaasliedjes worden Sint en de Pieten begroet. 

Daarna bezoekt hij alle kinderen in hun klas. 
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Mindfulness training 
Zijn jouw goede voornemens, meer rust in je hoofd, minder piekeren, niet meer leven met ang-
sten en minder zorgen maken?  
Dan kun je meteen aan de slag in de training Mindfulness; deze start op donderdag 4 januari 
van 19.30-22.00 uur in de Hoeskamer Arensgenhout, Diepestraat 6, 6336 VW Hulsberg. 
Trainster Lilian Willems 
 

De training Mindfulness bestaat uit 8 lessen en de kosten zijn 175 euro. 
De data zijn: 
Januari:               16 en 30 januari 
Februari:             13 en 27 februari 
Maart:                 12 en 26 maart 
April:                    9 en 23 april 
 

Ben je nog niet zeker of deze training geschikt is voor jou? Dan heb ik goed nieuws! De eerste 
les is gratis, dit is een proefles. Hierna kun je beslissen of je de cursus verder volgt of niet. 
 

Gewerkt wordt in kleine groepen, maximaal 12 personen. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. 
Voor meer informatie zie www.pranakompas.nl 

Bedankt 
Aan de patiënten van de Huisartsenpraktijk Hulsberg  

Eind september heb ik afscheid genomen als huisarts in Hulsberg. 

Met uw aanwezigheid met zó velen op de afscheidsreceptie heeft u mij erg verrast; daarnaast 

heb ik in de weken daarvoor en daarna allerlei kaarten en brieven vol met vriendelijke en vaak 

ontroerende woorden ontvangen. De vele cadeautjes en flessen “levenswater” zullen me de 

komende jaren aan u allen doen herinneren. 
 

Extra mooi is het dat u mij voor het goede doel ruim € 3300  heeft  geschonken.  Ik zal dit  

bedrag over maken naar de Stichting  113 online (zelfmoordpreventie) en er persoonlijk op 

toezien dat het daar goed besteed wordt. 
  

Afscheid nemen is verdrietig, maar voor mij is het goed zo. 
 

Ik wil u allen nogmaals bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen én voor het  

onvergetelijke afscheid. 
 

Het ga u allen goed!  
 

Met vriendelijke groet, Jan Nijhof  

http://bit.ly/hoeskamer
http://www.pranakompas.nl
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CAECILIAFEEST 

Op zaterdag 9 november jl.  hebben wij ons jaarlijks  

patroonsfeest gevierd. De eucharistieviering van 19.00 

uur werd op gepaste wijze door ons koor o.l.v. Mirjam 

Erkens opgeluisterd. Paul Huijts zorgde voor de  

orgelbegeleiding.  
 

De huldiging van ons lid Hub Vliegen vanwege het feit 

dat hij 50 jaar Gregoriaanszanger is, zal op een later tijd-

stip plaatsvinden. 

Na de H. Mis gingen we naar ons verenigingslokaal  “Op 

de Trepkes”, alwaar onze jubilarissen gehuldigd werden. 

Voor dit jaar waren dat: 
 
Marleen Gunther-Veelen  12 ½ jaar lid GKC 
Elly Janssen-Nelissen                   25 jaar lid GKC en KBZON 
Riena Schiffelers-Hamers            40     jaar lid  GKC 
Els Dekkers-Crijns                         40     jaar lid  KBZON 
Hub Vliegen                                  50     jaar lid  GKC,  
     KBZON en Gregorius 
Thijs Kroese                             50    jaar lid  KBZON 
 
Na het officiële gedeelte werd het feest op gezellige wij-
ze voortgezet en kan onze gehele  
GKC-familie terugkijken op een in alle opzichten ge-
slaagd Caeciliafeest. 
 

Bisschop Mgr. Harrie Smeets bezoekt  

dekenaat Schinnen op 6, 7 en 8 dec 

Voor het volledige programma, zie onze website www.h-

clemens.nl  

Hier willen we ons beperken tot het programma in ons 

cluster en de gezamenlijke diensten elders.  

Het programma voor die dagen ziet er als volgt uit: 

Vrijdag: Bezoek aan het Cluster Nuth en Schimmert-

Grootgenhout 

−8.45 uur Ontvangst van de bisschop door de gemeente 

Beekdaelen in het gemeentehuis in Schinnen. 

-10.45 uur Stephanuskerk Wijnandsrade; Heemkunde ver-

eniging verzorgt voor de bisschop een rondleiding en uit-

leg in de kerk, ontmoeting met geïnteresseerden. 

−12.00 uur Middagmaaltijd in het zusterklooster Missie-

zusters Oblaten van Assumptie Hulsberg en ontmoeting 

met de zusters, de kerkbesturen van Hulsberg en Wij-

nandsrade en genodigden. 

− 13.30 uur Bezoek nieuwe Verpleeghuis Panhuys, ont-

moeting met genodigden.  

− 14.30 uur In het Kabuuske ontmoeting met vrijwilligers 

en betrokkenen van Sociale Actie Nuth, de Wereldwinkel, 

de Poolse gemeenschap en in de pastorie ontmoeting met 

de inloop van Radar- en Mondriaancliënten. 

− Daarna bezoek H. Servatiuskerk Vaesrade, uitleg over 

verbouwing en gebruiksplannen. 

− 19.00 uur H. Mis in St. Remigiuskerk in Schimmert, 

m.m.v. de schola gemengd kerkelijk zangkoor 

Zaterdag: 

− 17.30 uur Vespers / H. Mis in Sint Martinuskerk te Beek 

Zondag: 

− 10.00 uur Eucharistieviering in de dekenale St. Dionysius-

kerk te Schinnen met na afloop koffie voor alle aanwezigen 

en informele ontmoeting met de bisschop. Tevens een 

presentatie over “Playmobil in de catechese”. 

− 13.15 uur Middaggebed in H. Petrus Canisiuskerk te Puth 

− 17.30 uur Vesperviering in de dekenale kerk in Schinnen 

waarbij iedereen welkom is om samen met de bisschop 

het avondgebed te bidden. 

Uit het bovenstaande kunt u opmaken, dat het een erg 

druk programma is en er weinig ruimte is voor persoonlij-

ke ontmoetingen en diepgaande gesprekken. Wij als 

kerkbestuur zullen proberen om toch op een later mo-

ment op een zinvolle manier met de bisschop in gesprek 

te komen. 

http://www.h-clemens.nl
http://www.h-clemens.nl
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Mededelingen en verenigingsnieuws 

 

 

 

Kalenderactie Drumband St. Rochus, Hulsberg 

In de week van 2 december verschijnt wederom de jaarlijk-
se ‘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 2 december 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  
kalender.  

 

“Kom“  

naar Gemeenschaps-

huis De Lange Berg 

Hulsberg 

Sinds enkele maanden worden door Stichting Gemeen-

schapshuis en Projectgroep Gemeenschapshuis 2.0 Kom

-activiteiten georganiseerd. Dit zijn inloopmiddagen  

voor inwoners van Hulsberg en omgeving om elkaar te 

treffen en te ontmoeten in onze vernieuwde Lange 

Berg. We vragen een  eigen bijdrage van drie euro. Hier-

voor ontvangt u twee maal een kop koffie of thee en 

één keer wat lekkers. 
 

De volgende Kom-activiteit staat gepland op donderdag 

28 november Kom-Knutselen. Tijdens deze Kom-

activiteit zal burgemeester Geurts ons een bezoek bren-

gen. Hij hoopt velen te zien/treffen. De kosten voor het 

materiaal zijn € 1,50. U dient indien mogelijk zelf mee te 

nemen een schaar, potlood en liniaal. 

In verband met de aanschaf van materialen is aanmel-

den noodzakelijk. Dit kan via 

mail: gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com  of bel 

naar:  06-55508453. Er kan voor vervoer worden ge-

zorgd, geef dit aan bij uw aanmelding. 

Noteer ook alvast  Donderdag 12 december, Kom-

vieren. Deze staat in het teken van een kerstviering.  
 

Wil je komen knutselen of gewoon een kop koffie drin-

ken en een praatje maken dan nodigen we u ook van 

harte uit; Kom-doe mee. 

En voor degenen die al eens geweest zijn: 

Vond u het gezellig, kom dan naar de volgende activi-

teit, en nog beter ……. Vertel het 

verder of neem iemand mee. 

Graag tot ziens, maar vooral:  

 Kom. 

 

Kerstconcert  

 

Zondag 22 december a.s. staat het jaarlijkse kerstconcert 
van Fanfare St. Clemens Arensgenhout en Gemengd 
Koor St. Caecilia Hulsberg op het programma. Met be-
kende kerstliederen zullen zowel het koor onder leiding 
van Mirjam Erkens als de fanfare onder leiding van Rob 
van der Zee, u in de juiste kerstsfeer brengen. De paro-
chiekerk van Hulsberg dient ook dit jaar als sfeervol de-
cor voor dit concert. Als solist zal euphonium speler Re-
nato Meli voor het voetlicht treden.  
Renato Meli is geen onbekende in de Hulsbergse muziek-
wereld, gezien hij al lange tijd de dirigeerstok hanteert 
bij zustervereniging Fanfare St. Caecila. Naast het dirige-
ren is Renato een veelgevraagd solist en speelt hij als 
beroepsmuzikant bij de Marinierskapel. Tijdens het 
kerstconcert zal hij als solist samen met fanfare en koor 
enkele werken ten gehore brengen. Pianist van deze 
avond is Paul Huijts.  
Het concert begint om 19.00 uur. Wij vragen een vrije 
gave tijdens dit concert. We hopen u allen te mogen be-
groeten tijdens dit kerstconcert om samen de kerst op 
een muzikale en sfeervolle wijze in te luiden! 

Oproep aan alle “Auwt heersers  
van het Beumerwald” 

De carnaval staat weer op de agen-
da. Dit is een goed moment om een 
oproep te plaatsen aan alle oud prin-
sen en prinsessen van het Beumer-

wald voor het oprichten van een oud prinsenraad. 
Wim Bertram en Ronald Verlaan zijn (in overleg met de 
carnavalsvereniging) een paar keer bijeen geweest om 
naar de kansen en uitdagingen te kijken om een oud 
prinsenraad bijeen te krijgen voor het aankomend sei-
zoen. Hiervoor zijn enkele leuke ideeën bedacht.  
 

Ben je hierin geïnteresseerd of wil je informatie ontvan-

gen, bel dan gerust met Wim of Ronald. 

Tel: Wim 06-039631502 

Tel: Ronald 06-15833812 

Met vriendelijke groet, 

CV De Beumerwalders 

mailto:gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com
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Ervaringscircuit licht verstandelijke beperking 

In Nuth kan iedereen meedoen. Ook mensen met 
een beperking. Daarom organiseert Nuth beweegt 
Nuth samen met MEE een ervaringscircuit voor trai-
ners, die in aanraking komen met een kind met een 
lichte verstandelijke beperking (LVB). Doe mee op 
maandag 25 november van 19.00 tot 21.00 uur! 

“Veel trainers staan met veel energie op het veld om 
kinderen iets te leren en plezier te laten beleven. Het 
kan zijn dat er kinderen meedoen, die een lichte ver-
standelijke beperking hebben, waardoor ze niet altijd 
met de groep mee kunnen, dit is zeker niet altijd met-
een herkenbaar. Maar ze hebben soms wel een ande-
re aanpak nodig. Hoe herken je signalen van een lichte 
verstandelijke beperking? Hoe ga je ermee om en hoe 
kun je deze kinderen beter ondersteunen? Hier krijg je 
meer inzicht in tijdens het ervaringscircuit licht ver-
standelijke beperking. Een workshop die we samen 
met MEE organiseren op maandag 25 november van 
19.00 tot 21.00 uur”, aldus verenigingsondersteuner 
Ken. 

Win-win voor trainer én kind 

Bij kinderen met een licht verstandelijke beperking 
kan vervelend gedrag ontstaan vanuit onbegrip of ver-
warring. Dit kan storend zijn voor de trainer, het kind 
zelf of de rest van het team. Denk aan: Je hebt iets 
drie keer uitgelegd en nog wordt er niet geluisterd. Of 
je vertelt iets en het kind doet iets anders. “Tijdens de 
twee uur durende workshop staat het LVB-
belevingscircuit centraal. Trainers ervaren zelf hoe het 
is om een verstandelijke beperking te hebben. En krij-
gen inzicht hoe het komt dat sommigen anders reage-
ren. Een win-win situatie voor zowel de trainer als het 
kind. Zo kunnen ze beiden meer plezier beleven tij-
dens de training! Deelnemers gaan naar huis met 
praktische tips, waar ze direct mee aan de slag kun-
nen”, licht beweegcoach Angelique toe.  

Meld je aan 

De workshop is bedoeld voor trainers van verenigin-
gen uit de gemeente Beekdaelen. Meld je snel aan, 
want er zijn slechts 18 plekken beschikbaar. Stuur een 
mail met je naam, vereniging, welk team je traint en 
hoe lang je al trainer bent naar 
ken@nuthbeweegtnuth.nl. Of neem contact op met 
Ken Diedering via 06-34223087. Ga voor alle informa-
tie over de workshop en meer naar 
www.nuthbeweegtnuth.nl. 

Opening  

De Bolster Beweegroute  

met Ben Bizzie 

Het is zo ver! Op vrijdag 1 november werd de langver-
wachte De Bolster Beweegroute geopend bij de visvij-
vers in Nuth.  
Eerste beweegroute in Beekdaelen 
Het winnende idee van De Grote Watershow: De Bolster 
Beweegroute. Kinderen op groep 5 bedachten dit idee 
om meer bewegen en water drinken in Nuth te stimule-
ren. Hieruit is een beweegroute ontstaan met beweeg-
oefeningen voor jong en oud. Ben Bizzie kan daarbij niet 
ontbreken. Hij stimuleert de wandelaars om te bewe-
gen. Het is de eerste beweegroute in Beekdaelen, die op 
deze manier bewegen mogelijk maakt. De beweegroute 
is te vinden bij de visvijvers bij Nierhoven in Nuth. De 
beweegroute is mede mogelijk gemaakt door de Innova-
tieprikkel van Nuth beweegt Nuth en de gemeente 
Beekdaelen. 
Opening beweegroute 
Het heeft even geduurd voordat de beweegroute gerea-
liseerd kon worden vanwege werkzaamheden bij de vis-
vijvers in Nuth, maar op vrijdag 1 november was het zo 
ver. Om 15.30 uur werd de beweegroute officieel geo-
pend door leerlingen van de basisschool samen met Ben 
Bizzie.  
Ga voor meer informatie naar : 
www.nuthbeweegtnuth.nl.  

“Kom-vrijwilligerswerk doen“  

bij Gemeenschapshuis De Lange Berg Hulsberg 

 
Sinds enkele maanden worden door Stichting Gemeen-
schapshuis en Projectgroep Gemeenschapshuis 2.0 
Kom-activiteiten georganiseerd. Dit zijn inloopmidda-
gen voor inwoners van Hulsberg en omgeving om el-
kaar te treffen en te ontmoeten in onze vernieuwde de 
Lange Berg. De bezoekers ontvangen twee maal een 
kop koffie of thee en wat lekkers. 
 

Deze middagen worden goed bezocht en daarom zijn 
we op zoek naar vrijwilligers die deze activiteiten mee 
willen begeleiden.  
 
Dus wilt u 1x per maand deze activiteiten mee organi-
seren en begeleiden, meld u dan aan als vrijwilliger bij 
gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com of tijdens een 
van onze Kom-activiteiten. 
 

Bellen kan natuurlijk ook met Kitty Hagemans:   
06-55508453. 
 

We nodigen u van harte uit; Kom, doe vrijwillig mee. 

Graag tot ziens, maar vooral: Kom 

mailto:ken@nuthbeweegtnuth.nl
http://www.nuthbeweegtnuth.nl
http://www.nuthbeweegtnuth.nl
mailto:gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com
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Colofon 
 
Kapelaan Amal   T 045-4051273 

adres pastorie  Kerkheuvel 7 

    6336 AX  Hulsberg 
 

Pastoor Geilen  T 045-5241208 

    T  06-25393435 

    Stationstraat 191 

    6361 BH  Nuth 

spreekuur kerkbestuur/ kapelaan 

dinsdag tussen 17.00 en 18.00 uur 

opgave misintenties tijdens het spreekuur 

of telefonisch   T 045-4051273 

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 045-4051872 

Mevr.Tineke Renckens   T 045-4052012 

Mevr. Tine Peerbooms    T 06-37300874 
 

 

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 045-4051388 

Huisartsenpraktijk bij  spoed  T 045-4051388 - 1 

Centrale Huisartsenpost OZL  T 045-5778844 
(Na 17.00 uur en in het weekend) 

Apotheek Ravensbos   T 045-405 2700 

Apotheek Nightcare   T 045-5741004 

Ziekendienst    T 045-405 1922 

Politie Limburg Zuid   T 0900-8844 

Alarmnummer    T 112 

WMO-Zorgloket Beekdaelen    T 088-4502000 

Gemeentehuis                              T 088-4502000 

Gem. Openbare werken  T 088-4502000 

Rd4      T 045-5437100  

Zorgcentrum Panhuys    T 045-4051777 

Klooster Z. vd Assumptie  T 045-4058610 

RK-Basisschool Hulsberg  T 045-4051377 

Gemeenschapshuis   T 045-4051924 

kosten voor misintenties 
 

Woensdag € 10 
Weekend € 25 

en tot slot……maar belangrijk! 

Voor de volgende uitgave van de Clemens-Klok 

(tijdvak van 21 december— 17 januari)  

moeten kopij voor de redactie en advertenties uiter-

lijk op  3 december via email  worden aangeleverd.  

Misintenties moeten uiterlijk  10 december. 

worden doorgegeven!  

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 . 

Adv. 

Wiebachstraat 5b  -  6466 Kerkrade 

T. +31 (0)45 546 55 86 – kerkrade@rouwettebanden.nl 

Putweg 49a  -  6343 PD  Klimmen 

T. +31 (0)45 405 12 86  -  klimmen@rouwettebanden.nl 

www.rouwettebanden.nl  -  www.eurotyre.com 

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
mailto:kerkrade@rouwettebanden.nl
mailto:klimmen@rouwettebanden.nl
http://www.rouwettebanden.nl
http://www.eurotyre.com

