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Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

9e jaargang nr. 13                   23 dec 2019 - 17 jan  2020 

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

-  Onze nieuwe Pastoor George Dölle stelt zich voor 

  -  Dankjewel van Kapelaan - Pastoor Amal 

-  Bisschopsbezoek 6 december 2019 

 -  Vormsel voorbereiding 

 -  Kinder -  Kerst - Mis  24 dec  18.00 uur 

 -  De kerk kan niet zonder uw steun 

Een bijzondere stal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het was winderig en guur, de rijm lag op de daken. Mensen waren vermoeid en uitgeblust. Jozef en de zwangere 
Maria zochten een plek om te rusten, een ligplaats om het kind te baren. Hoe vaak hadden ze die avond al ge-
hoord dat er geen plaats was voor hen in de herberg? Om moedeloos van te worden. Was er dan nergens een plek 
waar ze de nacht konden doorbrengen? 
Jozefs speurende ogen vielen op een staldeur. Hij ging erheen keek door de gaten en zag in de duisternis van de 
stal de dieren achter in de ruimte. Ze stonden zich te warmen bij de voederbak. Jozef nam het tafereel in zich op. 
Dit was misschien wel de plek waar Maria het kind ter wereld kon brengen. Hij nam Maria bij de hand en legde 
haar onder de verwarmende ademstoten van het vee. Hier was het warm en beschut. Daar werd hun zoon gebo-
ren. Ze noemden hem Jezus, wat God redt betekent. Een door God gegeven geschenk in een kille wereld vol uit-
sluiting.  
Jezus werd hier geboren ver weg van de drukte en de stroom mensen. Een vreemde plaats, zo’n stal, maar als je 
erover nadenkt, misschien ook weer niet zo vreemd. Het levensbegin van dit bijzondere kind mocht op een afwij-
kende plek zijn. Het moest te denken geven. Niet in een huis, niet in een paleis, maar in een voederbak, gevuld 
met stro, gewikkeld in doeken, zoals toen baby’s gebakerd werden. Armelijk, maar wel beschut. Toegezongen 
door engelen. Gevonden door herders. Gezocht door wijzen. Gezien door God. 
De engelen, de herders en de wijzen schatten als geen ander het nieuwe leven op zijn waarde. God heeft in hun 
wereld, in de marge, nieuw leven gebracht. Nieuwe hoop, perspectief. 

ZALIG KERSTFEEST EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR 
 

        Pastoor Jan Geilen 
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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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Parochieberichten  

Overleden 

Op 13 november is op 95-jarige leeftijd overleden, Tiny 
Walther-Loijens. Zij woonde in zorgcentrum  Panhuys. 
De uitvaart vanuit onze parochiekerk heeft op 18  
november plaatsgevonden, waarna begrafenis op de 
begraafplaats aan de Wissengrachtweg. De zesweken-
dienst wordt gehouden op zondag 29 december om 
11.00 uur. 

Op 16 november is op 61-jarige leeftijd 
thuis overleden, Lily Borggreve-Kuiper. 
Zij woonde in het Berkenhof. De uit-
vaart vanuit onze parochiekerk heeft op 
21 november plaatsgevonden, waarna 
crematie. 

Doopsel 

Op 1 december werd Fenna Limpens gedoopt. Fenna 
werd geboren op 13 september 2019. Zij is een dochter 
van Tiffany Limpens-Gerards en Joep Limpens. Zij wo-
nen samen met zusje Anke aan de Diepestraat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 7 december werd Jill Mordang gedoopt. Jill werd 
geboren op 7 juni 2019 Zij is een dochter van Erik  
Mordang en Aafke de Haan. Zij wonen samen met 
broertje Luuk in de Julianastraat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt!!!! 

Op dinsdag 3 december 
heb ik jullie mooie dorp 
definitief verlaten. De 
laatste weken zijn voor 
mij heel emotioneel ge-
weest, met als hoogte-/
dieptepunt de afscheids-
mis met aansluitende 
receptie op zondag 24 
november.  

Bedankt voor jullie steun, bedankt voor jullie begrip, 
bedankt voor jullie hulp, bedankt voor jullie vriend-
schap, bedankt voor jullie medeleven, bedankt voor 
alles. 
Ik vertrouw erop, dat we op Zijn Hulp kunnen blijven 
rekenen, ook nu onze wegen scheiden. 
Het gaat jullie allemaal goed en graag tot ziens. 

Kapelaan/Pastoor Amal 

Op 8 december werd Lenn Dormans gedoopt. Lenn 
werd geboren op 29  oktober 2019. Zij is een dochter 
van Rachel Dormans-Schwillens en René Dormans. Zij 
wonen samen met zusje Jonne aan de Klimmenerweg. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Dat de doop hen tot steun mag zijn op hun verdere le-
vensweg. 
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Vormselvoorbereiding    

 

14 Kinderen van groep 8 zijn al 

drie woensdagen bij elkaar 

gekomen om zich voor te be-

reiden op het Vormsel. Peter 

Dekkers leest voor uit de bij-

bel, daarna legt hij de verha-

len uit naar situaties die we 

tegenwoordig tegen komen. 

Ook hebben ze alle 14 een 

mooie duif gemaakt, symbool 

van de vrede, volgens een verhaal uit het oude testa-

ment, de ark van Noah.  

 

Het Vormsel betekent dat de vormeling wordt geze-

gend met de Geest van God en dat deze hem bijstaat in 

zijn leven en er voor hem is als hij hulp nodig heeft. 

 

We gaan in januari weer verder met de lessen en bren-

gen ook een bezoek aan het klooster. Vrijdagavond 20 

maart 2020 om 19.00 uur zal vicaris Goulmy het vorm-

sel toedienen. 

 

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 
maken, waar iedereen met veel plezier naar kan kijken, 
om zo in de stemming te komen om Zijn geboorte op 
gepaste wijze te vieren. 

Voor het bezichtigen van de kerststal is de kerk op 1e 
en 2e kerstdag open van 14.00 tot 17.00 uur. 

Verder zal er na elke H. Mis op zaterdag en zondag 
gelegenheid zijn om de kerststal te bezichtigen. 

Kinder-Kerst-Mis 24 december om 18.00 uur  

Zoals gebruikelijk zal de gezinsmis op kerstavond om 

18.00 uur zijn.  

Ook dit jaar dragen de kinderen die komend jaar de eer-

ste H. Communie zullen ontvangen weer hun steentje 

bij, ondersteund door vele vormelingen. 

Speciaal voor deze viering hebben zij het kerstverhaal 

ingestudeerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Een ensemble van fanfare St. Clemens neemt de muzi-

kale opluistering voor haar rekening met sfeervolle 

kerstmuziek.  

Het belooft een mooie viering te worden. We hopen 

dan ook op veel kerkgangers, zodat iedereen het feest 

van Zijn geboorte op een passende wijze kan beginnen. 

Kinderwoorddienst 21 December: 4e advent. 

Is het bij jullie ook al zo gezel-
lig in huis? 

Twinkelende lichtjes, gezellige 
versieringen en een mooie 
kerstboom! Misschien heb je 
wel mogen helpen met optui-
gen? 

Al 3 zondagen hebben we 
kaarsjes aangestoken op de 
Adventskrans, op 21 december steken we het 4e en 
laatste kaarsje aan op de krans. Dat betekent ook dat 
het bijna Kerstmis is! Dan vieren we de geboorte van 
Jezus.  

Maar waarom steken we eigenlijk deze kaarsjes aan? En 
wie was de profeet Jesaja? 

Zou je dit ook graag willen weten?! Kom dan naar de 
Kinderwoorddienst op zaterdag 21 december om 
19:00 uur! 

werkgroep KiWoDi 
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Mag ik me even voorstellen:  
uw nieuwe pastoor, George Dölle 

 
Ik ben geboren in Eindhoven op 11 augustus 1959, dus 
dit jaar 60 geworden. Van kinds af aan wilde ik al pries-
ter worden, maar toen ik van het gymnasium af kwam, 
waren alle seminaries gesloten en kon ik alleen via de 
universiteit theologie studeren. Omdat Nijmegen eind 
jaren ’70 in haar wilde jaren zat, ben ik toch geen theo-
logie gaan studeren, maar Klassieke Talen (Latijn en 
Grieks). Wel ben ik vanaf mijn studentenjaren lid van 
een kerkbestuur geweest, vele jaren in Nijmegen, en 
later in Weert. In 1985 ben ik afgestudeerd in de Klas-
sieke Talen en in Weert op de Philips van Horne Scho-
lengemeenschap les gaan geven. Ik heb hier tot en met 
het schooljaar 2013/2014 les gegeven, met veel plezier. 

Echter, als God je roept, kun je het antwoord wel uit-
stellen, maar je kunt uiteindelijk geen nee zeggen tegen 
zijn roepstem. Toen na de eeuwwisseling de rust in ker-
kelijk Nederland was teruggekeerd en de scherpe kan-
ten van de tegenstelling conservatief-progressief waren 
verdwenen, ben ik, aangespoord door een bevriende 
priester, in 2004 begonnen met de theologiestudie in 
Utrecht, aan de Katholieke Theologische Universiteit, 
later omgedoopt in Faculteit Katholieke Theologie, als 
onderdeel van de Universiteit van Tilburg. In juni 2011 
heb ik hier mijn master theologie behaald. Voor de in-
groei in het bisdom heb ik in de studiejaren 2009/2010 
en 2010/2011 op het grootseminarie Rolduc gewoond. 
In sept. 2011 ben ik diaken gewijd en op 2 juni 2012 in 
de kathedraal van Roermond priester gewijd, samen 
met Jan Geilen, jullie huidige pastoor van Hulsberg. Mijn 
eerste benoeming was als kapelaan in het cluster Her-
ten en Roermond-centrum. 
 
Hier heb ik 8 jaar met veel plezier mogen werken en 
veel zaken voor jeugd- en jongerenpastoraat opgestart. 
In september 2012 vroeg de bisschop mij om naast het 

parochiewerk ook professor aan het seminarie te worden, 
en wel als leraar Latijn en Grieks. Najaar 2014 kwam er 
weer een vraag van de bisschop: of ik voor anderhalve 
dag in de week op het onderwijsbureau wilde werken, als 
gedelegeerde voor het middelbaar en hoger onderwijs. 
Binnen deze taak ben ik me ook met jongerenwerk bezig 
gaan houden, en heb samen met een bevriende priester 
collega de afgelopen drie Wereld Jongeren Dagen reizen 
voor ons bisdom mogen organiseren, in 2013 naar Rio de 
Janeiro (Brazilë), in 2016 naar Krakow (Polen) en in 2019 
naar Panama. Ook ben ik werkzaam geweest in het cate-
cheseteam van ons bisdom, voor het opzetten van cate-
chetische activiteiten. 
 
Nu dan heeft de bisschop mij gevraagd om vanaf  
1 februari jullie pastoor te worden. Mijn taken voor het 
bisdom en voor Rolduc zal ik behouden, dus ik ben maar 
half-time aangesteld, maar u mag ervan uitgaan dat ik 
voor de volle honderd procent jullie herder wil zijn. Ik 
hoop de komende tijd met iedereen kennis te maken; als 
u mij uitnodigt, kom ik graag op bezoek! 

Dank jullie wel 

 

Hierbij wil ik, namens Elk Kind Telt Mee en de diaconiegroep 

van onze parochie van de H. Clemens, de organisatie van Du 

bès van Hölsberg heel hartelijk danken voor de 2 cheques ie-

der t.w. van € 250,-. 

Veel succes met jullie verdere activiteiten. 

Jacqueline Pluijmaekers 
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Diensten en misintenties 

 

Zaterdag 21 december: Vooravond  

4e Zondag van de Advent, Jaar A. 
19.00 uur: H. Mis met volkszang en Ki-Wo-Di. Thema van 

 de Kinderwoorddienst is: De droom van Jozef. 

Pierre Claessens (vanwege verjaardag); zielen-

dienst Els Lemmens-Hofman; jaardienst  

overledenen familie Brands-Lucassen, kinderen  

en kleinkinderen; jaardienst Riek Verheijen.  
 

Zondag 22 december:  

4e Zondag van de Advent, Jaar A. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Zangkoor Laudate.  

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

jaardienst ouders Ritzen-Collaris; jaardienst Zef  

en Elly Ritzen-Neven; zeswekendienst  

Leny Weerts-Maas. 
 

Dinsdag 24 december: Vooravond Hoogfeest 

Geboorte van de Heer / Kerstavond. 
18.00 uur: Kerstviering (gezinsmis) m.m.v. de  

 communicantjes, opgeluisterd door een  

 ensemble van fanfare St. Clemens. 

Thei Meijers en ouders Veldman-van den Bosch. 

22.00 uur: Nachtmis m.m.v. het GKC. 

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

Frans Roebroek; Finy en Frans Crombag-Kurvers, 

overleden ouders Kurvers-Vliegen. 
 

Woensdag 25 december: Hoogfeest  

Geboorte van de Heer / Eerste Kerstdag. 
11.00 uur: Hoogmis ( in de kerk) m.m.v.  

 Combo Koor MozaiK. 

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

Frans Merckx; ouders Janssen-Schrouff, zonen 

Wiel en Lei en dochter Mia; overledenen familie 

Van der Broeck; voor de levende en overleden le-

den van Combo Koor MozaiK; ouders Rouwette-

Souren, Paul Souren en overleden familie; voor de 

leden en overleden leden van Buurtvereniging 'Het 

Goede Doel'; zielendienst Nolly Vliegen-Verhagen; 

zielendienst Margreet Crijns-Hoefsteders; uit lief-

de van Anneke voor Niek Herveille; zielendienst 

Lily Borggreve. 
 

Donderdag 26 december: Tweede Kerstdag; 

H. Stefanus, eerste martelaar. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. een ensemble van  

 fanfare St. Caecilia: Blaaskapel Sumavanka. 

 

Guus Huntjens en Philomena Huntjens-

Lemmerling; uit dankbaarheid en voor de  

overledenen van de families Van den Beuken en  

Van der Aart; voor de levende en overleden leden 

van fanfare St. Caecilia; zielendienst Tonny Muijs. 
 

Zaterdag 28 december:  

Feest onnozele kinderen, Martelaren. 
19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Zielendienst Jan Hamers; ouders Mommers-

Crutzen, dochter Els en nichtje Ria; Guus  

Gardeniers.  
 

Zondag 29 december: Feest van de  

H. Familie Jezus, Maria en Jozef. 
11.00 uur: Hoogmis met volkszang.  

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

jaardienst Mia Keulen-Pinkaarts; jaardienst  

Marcel Koonen en opa Koonen; zeswekendienst 

Tiny Walther-Loijens. 
 

Woensdag 1 januari: Nieuwjaarsdag /  

Hoogfeest H. Moeder Gods Maria. 
11.00 uur: H. Mis in de  kerk. 

Echtgenoten Jules Kengen en Tila Gielen en  

ouders; overledenen familie Van der Broeck. 
 

Vrijdag 3 januari: 

10.00 uur: Communie aan de zieken. 
 

Zaterdag 4 januari: Vooravond Hoogfeest 

Openbaring des Heren (Driekoningen). 
19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Jaardienst Thei Meijers; jaardienst Hub Croonen; 

jaardienst 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 5 januari: Hoogfeest  

Openbaring des Heren (Driekoningen). 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gelegenheidskoor.  

Voor de parochie en tot intentie van de zieken. 
 

Woensdag 8 januari: 

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Overledenen familie Van der Broeck;  

Thei Meijers, ouders Veldman van den Bosch,  

Rinus en ouders Meijers-Heunen;  

Riet de Haan-Franssen.  
 

 (Week  03 zie pag. 9) 
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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. 

Nieuwe openingstijden: 

vrijdag van 13.00 - 17.00 uur 

zaterdag van 11.00 - 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  
Vr. 20 dec  Ziekencommunie 

Zo. 22 dec  4e zondag v/d advent  

Di. 24 dec  Kerstavond  

  18.00 uur Gezinsv. m.m.v.  Vormelingen/  

  Communiecantjes / ens. Fanf. St. Clemens 

  22.00 uur Nachtmis  

  m.m.v. Gem. Koor St. Caecilia 

Wo. 25 dec  1e Kerstdag  

  11.00 uur H. Mis  

  m.m.v. Combo Koor MozaiK 

Do. 26 dec  2e Kerstdag  

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

Wo. 1 jan  Nieuwjaarsdag 

Vr. 3 jan  Ziekencommunie 

Zo. 8 mrt 15.00 uur Install. Pastoor Dölle 

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,  

 varingen 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/ 
Waarom paus Franciscus de kerstkribbe belangrijk vindt  

Kinderwoorddiensten  

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

Voorgangers in de H. Missen 

Op onze website (www.h-clemens.nl) op de Agenda Al-
gemeen (http://www.h-clemens.nl/agenda/algemeen/) 
kunt u zien welke priester de H. Mis doet. 

Zoals het nu gepland is, is dat op 24-12, 4-1 en 5-1, onze 
nieuwe pastoor George Dölle. 

Andere priesters die naast pastoor Geilen “uithelpen” 
zijn pastor de Haas, pater van den Beuken en Iwan 
Blaschek. 

Alvast onze hartelijke dank daarvoor.  

Als bij een geplande dienst geen priester beschikbaar is, 
wordt er een Woord- en Communieviering gehouden, 
door de mensen die dit voorheen iedere week in het 
Panhuys deden. 

Spreekuur vervalt op 24 en 31 december 

In de pastoorloze periode (december en januari) wordt 

het spreekuur ingevuld door leden van het kerkbestuur. 

Het spreekuur vervalt op 24 en 31 december. 

 

Diensten en misintenties 

 (correctie van week 3) 
 

Zaterdag 11 januari: Vooravond  

Feest Doop van de Heer. 
19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Jozef Bemelmans en Caroliene Wouters; zie-

lendienst Miets Ruijters.  
 

Zondag 12 januari:  

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

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

Jan Schiffelers en Tineke Offermans. 
 

Woensdag 15 januari: 

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Lei Koolen (vanwege verjaardag); ouders Pierre 

Pluijmaekers en Mia Scheepers; overledenen 

familie Van der Broeck; Thei Meijers; ouders 

Heijnen-Packbiers.  

http://www.h-clemens.nl/actueel/inspirerende-bijdrages/
http://www.h-clemens.nl
http://www.h-clemens.nl/agenda/algemeen/
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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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De kerk kan niet zonder uw steun 

Met Kerstmis doen we in onze kerk extra ons best om ie-
dereen welkom te heten en gastvrij te ontvangen. De kerk 
wordt mooi versierd. De kerststal wordt opgezet. De kerk 
wordt mooi gepoetst, zodat ze er ook met Kerstmis op 
haar Paasbest uitziet. Er zijn extra vieringen en de koren 
en muziekensembles zorgen dat ze hun mooiste repertoi-
re ten gehore brengen. Ook buiten het kerkgebouw is er in 
deze periode extra aandacht voor mensen die ziek of een-
zaam zijn en wat extra aandacht verdienen. 

Al die inspanningen leveren we graag om er voor iedereen 
een mooi Kerstfeest van te maken. Maar iedereen begrijpt 
dat dit, ondanks dat er veel vrijwilligers zijn, die zich hier 
belangeloos voor inzetten, waarvoor onze hartelijke dank, 
niet allemaal voor niets kan. Ook de ‘serviceverlening’ van 
de kerk kost geld. Het onderhoud, de verwarming, de 
stroom, de versieringen, het salaris van de pastoor, aan 
alles hangt een prijskaartje. Als parochie kunnen we deze 
diensten alleen blijven leveren als u ons financieel onder-
steunt. We hopen dat u het belangrijk vindt  dat we o.a., 
naast de diverse andere momenten, in onze kerk samen 
een mooie Kerstmis kunnen vieren.  

We willen u verzoeken om er eens over na te denken of u 
onze kerk niet middels de kerkbijdrage wilt ondersteunen 
door een vaste donateur van onze parochie te worden. 
Mensen die al sinds jaren  meedoen, willen jullie mis-
schien eens overwegen om het bedrag eens iets te verho-
gen, zodat we een sluitende begroting kunnen krijgen. 

Nieuwe deelnemers kunnen heel eenvoudig starten door 
middel van een (automatische) overschrijving op NL26 
RABO 0124 1957 68  of  NL36 INGB 0001 0364 96, beiden 
ten name van Kerkbestuur parochie H. Clemens Huls-
berg, met vermelding van hun volledige naam en adres. 

Met dank voor alle deelnemen, meewerken en meeleven 
in het voorbije jaar wensen wij u vredige kerstdagen en 
een gelukkig, gezond en gezegend 2020.        

Het kerkbestuur en pastoraal team 

Stichting Ziekendienst 

Doel:  

Aandacht besteden aan zieken en gehandicapten van 

onze Parochie. 

Hoe: 

Zieken bezoeken thuis, in ziekenhuis of verpleegkliniek. 

Probleem: 

Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

krijgen we geen namen meer door van zieken. 

Oproep: 

Weet u wie er ziek is in de parochie bel dan naar de zie-

kendienst, zodat wij een bezoek kunnen brengen. Neem 

contact op met  Gertie Nicolaes 045-4052501  

Steunen: 

Jaarlijks wordt er gecollecteerd tijdens de carnavals-

optocht. 

Landelijke verspreiding  

van het Vredeslicht 

Op zondag 15 december, na terugkomst 

uit Wenen zal het Vredeslicht op Scouting-

kampeerterrein St. Walrick in Overasselt tijdens een kor-

te, informele bijeenkomst doorgeven worden aan 12 Vre-

deslicht ambassadeurs, elke ambassadeur vertegenwoor-

digt één van de 12 provinciën van Nederland. Deze am-

bassadeurs zullen het Vredeslicht meenemen de provincie 

in. Op zondag 15 december om 16.00 uur zal het Vredes-

licht landelijk, maar via provinciale manifestaties, verder 

verspreid worden. Zo kan elke Scouting vereniging in Ne-

derland het Vredeslicht, ruim voor kerst, in ontvangst ne-

men in zijn eigen provincie. 

Het vredeslicht komt via de scouting in Schinnen ook 

weer in onze kerk en parochie terecht. 

Waar het gebruikt wordt om de kaarsen aan te steken 

tijdens de gezinsviering op kerstavond om 18.00 uur.  

Wees met uw kind(eren) welkom in deze viering, zodat 

zij het belang gaan inzien van Vrede op onze Aarde. Dat 

ze de Boodschap van Jezus horen, die een en al Vrede is, 

een Boodschap van er zijn voor elkaar. 

Het thema van Vredeslicht Nederland dit jaar is:  

Vrede vraagt lef! 
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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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Onder de volle Kerstmaan 
“Wil je een kopje warme chocolade-
melk?” 
Daan knikt naar de oude dame die 

hem vriendelijk toelacht. Ze draagt een rode jurk met een 
wit schort. “Sorry,” fluistert hij, “ik wist niet…” 
“Wil je niet zitten?” 
Aarzelend neemt hij plaats op een van de houten stoelen 
aan de keukentafel.  
“Alsjeblieft, Daan.” De vrouw zet een grote, rood-witte 
mok voor hem op tafel. De geur van verse chocolademelk 
dringt tot diep in zijn neus. 
“Het is niet erg hoor.” De vrouw neemt tegenover hem 
plaats. “Ik vind het wel gezellig om weer eens bezoek te 
hebben hier. De laatste keer is alweer een tijdje gele-
den.” 
Al sinds hij hier anderhalf jaar geleden met zijn moeder 
kwam wonen, oefent het verlaten ogende huis aan de 
overkant van de straat een sterke aantrekkingskracht op 
hem uit. Meer dan eens is hij via een openstaand kelder-
raam naar binnen geglipt om op ontdekking uit te gaan. 
In zijn herinnering ziet hij overal stof en spinnenwebben. 
Er zaten gaten in ramen en meubels lagen in een onna-
tuurlijke houding op de grond. Tot vanochtend. Totdat 
hij, vlak nadat hij zijn gordijnen had geopend, het felle, 
zilverkleurige licht achter het keukenraam zag en pools-
hoogte ging nemen. Van het verval was geen spoor meer 
te bekennen. 
“Gaat alles goed, Daan?” Daan knikt. Hij kan zich niet her-
inneren dat hij ooit chocolademelk heeft gedronken die 
zo lekker was. 
“Wie bent u?” fluistert hij, terwijl hij de vrouw voorzichtig 
aankijkt.“Mijn naam is Marie “Mijn man vindt het ook 
altijd zo lekker.” “Is uw man ook thuis?” 
“Nee, Chris is aan het werk. Dit is de drukste tijd van het 
jaar voor hem.” 
Zuchtend neemt Daan een slok van de chocolademelk. 
“Mijn moeder werkt ook. En morgen op eerste kerstdag 
en overmorgen ook. Met kerst krijgt ze dubbel betaald en 
we hebben het geld hard nodig, zegt ze.” 
“En je vader?” Marie reikt hem een tweede kerstkrans 
aan. Daan haalt zijn schouders op. “Hij was soldaat.” 
“Ocharme.” De vrouw legt haar hand op die van Daan. “Is 
hij…” 
“Hij is weg. Verdwenen. Samen met twee andere solda-
ten.” 
Daan staat weer op. “Ik moet naar huis.” 
“Wacht even Daan.” Marie pakt een doosje uit een keu-
kenkastje en houdt het hem voor. “Bedankt dat je er van-
daag was. Deze dagen kunnen best eenzaam zijn voor 
iemand als ik.” 
Aarzelend pakt hij het doosje aan. “Dank u wel, mevrouw 
Marie, voor de chocolademelk en dit.” 
Marie pakt zijn schouders beet en drukt een kus op zijn 
voorhoofd. “Ik wens dat al jouw wensen uitkomen, jon-
gen.” 

Daan zit op bed, met het doosje dat hij van Marie heeft 
gekregen in zijn handen. Voorzichtig tilt hij het deksel eraf 
en haalt er een sneeuwbol uit. Onder het glas ziet hij drie 
figuren op een kameel naast een stal. Hij draait de bol 
rond in zijn handen en kijkt hoe de witte bolletjes die 
sneeuw moeten voorstellen als een wolk ronddrijven. Een 
traan rolt over zijn wangen. 
“Wat moet ik hiermee?” schreeuwt hij, terwijl hij de 
sneeuwbol met een klap op zijn nachtkastje zet. “Ik heb 
liever dat kerst weer gezellig wordt.” Hij rent huilend naar 
buiten. 
Midden op de straat staat een man. Naast hem op de 
grond staat een plunjebaal. 
“Daan?”  “Papa?” fluistert Daan. Opnieuw voelt hij tranen 
opkomen. 
Met grote passen stapt de man op hem af en tilt hem op. 
“Papa. Je bent het echt.” Hij slaat zijn armen om zijn va-
ders nek. 
Een paar minuten lang houden ze elkaar zwijgend vast. 
Daan opent voorzichtig zijn ogen en kijkt naar de volle 
maan hoog boven hen. Op het oppervlak van de maan 
verschijnt het gezicht van Marie, die hem met haar liefde-
volle glimlach een laatste knipoog schenkt. 
 

Bron: M.G. van Dam 

De vierde koning 

 

Al heel lang vertelt men in Bethlehem over een vierde 

koning. Net als de drie anderen wilde hij ook de pasge-

boren Koning bezoeken. 

Maar onderweg deden zoveel arme mensen een be-

roep op hem, dat hij ook zijn geschenken voor de pas-

geborene weggaf. Uiteindelijk durfde hij niet meer 

naar de pasgeboren Koning te gaan. 

 

Maria zag hem in de verte aankomen. Toen ze hem zag 

twijfelen, wenkte ze. 

Hij kwam naar haar toe en zei: “Ik wilde het Kind be-

zoeken, maar ik heb niets meer om Hem te geven.” 

En hij vertelde wat hem onderweg was overkomen. 

 

Toen zei Maria: “Weet je, de geschenken die je aan de 

armen hebt gegeven, heb je eigenlijk al aan Jezus ge-

geven.” 

 

Uit: Een parel voor elke dag/Averbode 

Naar een bekende legende 
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Advent en Kerstmis op de Basisschool 

 
De adventvieringen op de basisschool staan dit jaar in 

het teken van de vier kaarsen. Ook op de ramen van 

school prijken deze kaarsen.  

 
Heel langzaam brandden eens vier kaarsen. De omge-

ving was zo rustig dat men ze kon horen spreken. De 

eerste kaars zei: 

"Ik ben de kaars van Vrede. Ik deed zolang mijn best 

zodat mensen geen ruzie zouden maken, dat ze geen 

wapens zouden gebruiken, dat ze elkaar niet zouden 

slaan voor een meningsverschil. Maar er blijft oorlog 

overal, en waar mensen in groepen samenkomen blijven 

ze ruzie maken. Wat heeft het voor zin dat ik voor hen 

brand?" 

Haar vlammetje werd met harde hand gedoofd. 

 

De tweede kaars zei: 

"Ik ben de kaars van Vertrouwen. Meestal kan ik gemist 

worden. dus heeft het geen zin meer dat ik blijf branden. 

Want ik leer mensen dat ze samen er iets moois van 

kunnen maken maar ze luisteren niet. Hun vertrouwen 

is te klein." 

Toen ze stopte met praten, blies ze zichzelf met een 

laatste zucht uit. 

 

Op haar beurt sprak zachtjes de derde kaars: 

"Ik ben de kaars van de Liefde, Ik heb de kracht niet ge-

kregen om te blijven branden. De mensen negeren me. 

Ze vergeten van elkaar te houden. Ik had zo gehoopt dat 

ik mensen kon helpen om elkaar warmte te geven en te 

laten weten dat er altijd Iemand is die van hen houdt." 

Ze kreeg steeds minder de ruimte en langzaam werd 

haar de lucht ontnomen en doofde uit. 

 

Plots kwam er een kind aan en zag de drie gedoofde 

kaarsen. Het keek naar de kaars van de vrede waarvan 

het licht verdwenen was, en naar de kaars van het ver-

trouwen en naar kaars van de liefde. 

"Waarom branden jullie niet langer" riep het kind vol ont-

zetting uit. De drie kaarsen spraken en vertelden hoe 

slecht het met hen ging. Nadat dit alles gezegd was be-

gon het kind te huilen. 

Toen zei de vierde kaars: "Wees niet bang mijn kind. nu ik 

nog brand kunnen we de andere kaarsen weer aansteken. 

Want ik ben de kaars van Hoop!" 

 

Met glanzende ogen nam het kind de kaars van de Hoop 

en stak de andere kaarsen weer aan. 

 

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

kinderen van groep 2, die de dansjes voor hun rekening 

nemen, een kerstmusical opgevoerd. De musical van dit 

jaar is ‘ Scrooge’. De rijke vrek Scrooge is zo gierig dat hij 

denkt geen pennie te kunnen missen. Aan liefdadigheid 

doet hij niet terwijl hij geld genoeg heeft. Tot de drie 

geesten hem het schrikbeeld van zijn toekomst laten 

zien, eenzaam en  alleen met al zijn rijkdom. Deze musical 

wordt vier keer opgevoerd, twee keer voor  ouders en 

andere belangstellenden 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 kinderen in 

hun eigen klas een kerstviering, met kerstverhalen, to-

neelspel en iets te eten en te drinken.  

 

 

Maandag 6 januari vieren de kleuters Driekoningen. Ver-

kleed als koning zullen ze om 9.00 uur in optocht naar de 

kerk vertrekken alwaar de driekoningenviering plaats-

vindt; er wordt een verhaal verteld, er worden liedjes 

gezongen en uiteraard wordt de prachtige kerststal van 

de kerk bewonderd.  
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Kerststallendorp Schimmert 

U bent weer welkom op 21, 22  en 25 t/m 29 december 

en 5 januari van 12:00- 17:00 uur in de sfeervol ingerichte 

St. Remigiuskerk. Kom kijken naar de tentoonstelling van 

kerstkunst en geniet van de optredens. Op 21 december 

om 14.30 uur wordt kerststallendorp Schimmert feestelijk 

geopend. Aansluitend zal het koor Sing a Song een kerst-

concert verzorgen. Het volledige programma vindt U op 

www.kerststallendorp.nl 

Maak ook in de periode op 21 december t/m 5 januari 

een wandeling door het dorp, waar langs de diverse rou-

tes ca. 150 kerststallen en kersttaferelen te zien zijn. 

 

Kerststallententoonstelling Wittem 

‘De kerststal verbindt’ 
 

Dit is het thema van de jaarlijkse Kerststallententoonstel-

ling, voor de 23e keer  georganiseerd, in de monumentale 

kloosterbibliotheek in Wittem.  

Alleen al de imposante en magistrale aanblik van het in-

terieur in de bibliotheek zou een groot stuk doek van een 

prachtig schilderij kunnen zijn, waarvan het hart gevormd 

wordt door de prachtige sfeervolle kerstgroepen. 

De kerststallententoonstelling vindt dit jaar nog tot en 

met 29 december plaats en gaat wellicht één van de 

mooiste en bijzonderste in haar bestaan worden.  

Enerzijds omdat dit jaar de leden/verzamelaars van de 

internationale vereniging ‘Vrienden van de kerststal’ hun 

mooiste beeldengroepen en stallen beschikbaar hebben 

gesteld voor deze tentoonstelling.  

Anderzijds is het de laatste keer dat de werkgroep 

‘Kerststallententoonstelling Klooster Wittem’ de tentoon-

stelling in deze setting organiseert vanwege de  

verkoop van klooster Wittem in 2020.  

Daarom des te meer een must voor alle liefhebbers om 

nog één keer deze tentoonstelling in deze prachtige loca-

tie van klooster Wittem te bezoeken. 
 

De meer dan 200 kerststallen en kerstgroepen uit de hele 

wereld verbeelden elk op hun eigen manier het Bijbelse 

kerstverhaal. Er zijn unieke kersttallen te bewonderen die 

slechts een enkele keer aan het publiek getoond worden.  

Voor kinderen is er een leuke en leerzame kerststallen-

quiz met leuke prijsjes voor alle deelnemers. 
 

Tussen de kerststallen door wordt aandacht aan dit the-

ma geschonken door middel van gedichten en informa-

tiepanelen, over de verbindende rol van de kerststal met 

o.a. cultuur, evangelies, mensen en dieren. 
 

Enkele gegevens: 

Locatie: Kloosterbibliotheek klooster Wittem 

(Wittemerallee 32, 6286 AB Wittem) 

Entree:  3,50 €  (Incl. koffie/thee. Kinderen tot en met 12 

jaar gratis.)  

Daarnaast is er in de sfeervolle aangeklede Gerarduszaal 

ook kerststol en natuurlijk Wittems kloosterbier verkrijg-

baar. Ideaal om in deze donkere tijd van het jaar even 

ongedwongen bij te praten met familie of vrienden in 

een gezellige ambiance! 
 

Openingstijden zijn nog: 

za.  21 dec. 13.30 - 16.30 uur 

zo.  22 dec. 12.00 - 16.30 uur 

do   26 dec. 12.00 - 16.30 uur 

vr.   27 dec. 13.30 - 16.30 uur 

za.  28 dec. 13.30 - 16.30 uur 

zo.  29 dec. 12.00 - 16.30 uur 

Website: www.kloosterwittem.nl 

Kerstmis  
25 december 11.00 uur 

 
 

De kerstmis op eerste kerstdag die wordt opgeluisterd 

door Combo Koor MozaiK heeft als thema: Kom laten 

we naar Bethlehem gaan. 

Kom laten we naar Bethlehem gaan om te zien wat daar 

gebeurd is. Maria en Jozef en hun kind dat ter wereld 

kwam in een arme stal. De herders en de wijzen die op 

weg gingen naar……..  waarschijnlijk hadden ze geen 

idee, maar ze gingen met de hoop, de verwachting in 

hun hart. 

Wij willen u uitnodigen om samen met ons op weg te 

gaan naar die stal in Bethlehem…...om te zien wat daar 

gebeurd is. 

http://www.kerststallendorp.nl
http://www.kloosterwittem.nl
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Proficiat Yannick Ottenheijm  

met het behalen van je RIJBEWIJS 
 

bij 
 

 

www.autorijschoolmonsuwe.nl 

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 

 

 

atelier creatuurtje 

beelden in brons en  

keramiek 

en nog veel  meer………… 

 

Een jaar vol creativiteit loopt ten einde en de 
verwachtingen van het nieuwe jaar zijn er 
niet minder om.  

Een groeiend aantal mensen, groot en klein, 
wist het atelier te vinden. Diverse mogelijk-
heden werden uitgeprobeerd. Zo is niet al-
leen keramiek, maar ook vilten, glasfusen, 
brons, mozaïek of mergel en speksteen een 
uitdaging die cursisten wilden proberen. Of 
het zelf gemaakte beeld via speciale glazuur- 
of stooktechnieken tot iets bijzonders te ma-
ken. De gezelligheid van de groepen, het el-
kaar stimuleren en ideeën opdoen, al wer-
kende ook lief en leed delend, een kopje kof-
fie met wat lekkers erbij! 
Tevreden gezichten en trotse bezitters van 
een speciaal en eigen gemaakt beeld of 
glaswerk, maakten 2019 tot een goed jaar.  
Bent u ook nog op zoek naar een ontspan-
nen, creatieve en gezellige invulling voor 
2020? 

 

Myriam Deurenberg 

06 – 55555326 

deure034@planet.nl 

www.creatuurtje.nl 

Prettige Feestdagen 

mailto:kerkrade@rouwettebanden.nl
mailto:klimmen@rouwettebanden.nl
http://www.rouwettebanden.nl
http://www.eurotyre.com
mailto:deure034@planet.nl
http://www.creatuurtje.nl/
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Woord van de redactie 

Kerst vieren de meeste mensen niet 

alleen, maar samen met anderen. 

Voor veel mensen zijn de kerstdagen 

de eenzaamste dagen van het jaar, 

omdat er dan zo de nadruk ligt op sa-

men. Televisie en tijdschriften tonen 

allemaal foto’s van gelukkige families. 

Misschien goed om daar eens bij stil te 

staan en aan je eigen tafel een plekje 

vrij te houden voor iemand die niet 

vanzelfsprekend ergens uitgenodigd 

wordt. 

De redactie wenst u een Zalig Kers-
feest en een Gezond 2020! 

 

 

Bisschop bezoekt laatste dekenaat: Schinnen 
 

Bisschop Harrie Smeets is op vrijdagmorgen 6 december 

begonnen aan zijn werkbezoek in het dekenaat Schinnen. 

Dit was het laatste bezoek op zijn kennismakingstocht 

door het bisdom Roermond. Dat weekend was het ook 

precies één jaar geleden dat Mgr. Smeets tot bisschop 

werd gewijd. 

Afgelopen jaar heeft hij 

alle dertien dekenaten 

van het bisdom bezocht. 

Overal was hij drie dagen 

te gast. Het bezoek is 

vrijdagmorgen begonnen 

met een ontvangst door 

het gemeentebestuur 

van Beekdaelen. Daarna 

ging de bisschop naar Wijnandsrade en Hulsberg.      

Naast de bisschop, nam ook onze nieuwe deken Jack  

Honings deel aan dit werkbezoek. In Hulsberg werden zij 

gastvrij ontvangen in het zusterklooster, waar zij een ron-

de maakten door het mooie gebouw. De bisschop ont-

moette hier ook 2 priesters van zijn bisdom die hier wo-

nen, em. pastoor Piet Backus en em. Rector Frans 

Schmeits die ziek in bed lag. Deze laatste en zuster Marti-

na, die ook ernstig ziek is, hebben van hem de bisschop-

pelijke zegen mogen ontvangen. De zusters hebben de 

bisschop met zijn gevolg een heerlijk middagmaal aange-

boden. Tijdens het eten hebben zowel de zusters als het 

kerkbestuur hun zorgen en aanbevelingen kunnen delen 

met de bisschop. Ook werd er gesproken over een brief 

die de bisschop heeft ontvangen van het kerkbestuur om 

eens op een later tijdstip op een positieve manier samen 

te spreken over onderwerpen waar wij als kerkbestuur 

tegen aan lopen. 

Hierna stond er een bezoek aan het nieuwe Panhuys op 

het programma, waar de recreatiezaal goed gevuld was. 

De manager van het Panhuys, dhr. Hans Tasma, leidde de 

bisschop rond door het nieuwe  gebouw. In de stilteruim-

te heeft de bisschop al biddend, samen met een bewoon-

ster, de Paaskaars aangestoken en een kaars ter herinne-

ring aan het bisschopsbezoek. 

Daarna was hij te gast in Nuth, Vaesrade, Schimmert 

(waar hij voorging in de H. Mis) en Genhout. 

 

Zaterdag opende Mgr. Smeets het Warblinghuis in Doen-

rade  en werd hij daarna ontvangen in Beek. Zondag nam 

hij na de mis deel aan een workshop ‘Playmobil in de 

catechese’ en wandelde hij naar Puth. ’s Middags ont-

moette de bisschop de parochievrijwilligers van de voor-

malige gemeente Onderbanken. Het programma werd 

afgesloten met een kerstconcert en het bidden van de 

vespers in de kerk van Schinveld. 

 

Daarmee kwam een einde aan de kennismakingsronde 

langs alle dekenaten in het bisdom. Door de werkbezoe-

ken heeft de bisschop een heel breed en gevarieerd 

beeld van het kerkelijk leven in de parochies gekregen. 

“Natuurlijk zijn er zorgen, maar ik heb toch vooral gezien 

dat er in de parochies heel veel leven zit,” zo zegt Mgr. 

Smeets terugkijkend. “De kerk is veel groter dan de men-

sen die op zondag naar de mis gaan. Dat is me dit jaar 

wel duidelijk geworden. Ik heb heel veel kleine wonder-

tjes gezien.” 

 

Komend jaar wil de bisschop opnieuw naar de dekenaten 

gaan. “Nu geen drie dagen, maar om in elk dekenaat met 

jongeren in contact te komen.” 
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Mededelingen en verenigingsnieuws 
 

Samen koken onder 
begeleiding van een 
kok in De Lange Berg in 
Hulsberg 
 
Voor mensen, die graag 

koken en die het leuk vinden om dit samen met anderen 
te doen, willen we in het gemeenschapshuis De Lange 
Berg een aantal kookshops organiseren. Onder begelei-
ding van kok Geert Brouwers gaan de deelnemers in zes 
kookshop aan de slag in de keuken van De Lange Berg. 
Deze kookshops worden twee keer per maand op dins-
dagavond gegeven en wel op 3 en 17 maart 2020, op 7 
en 21 april 2020 en op 12 en 26 mei mei 2020. Na het 
gezamenlijk bereiden van een maaltijd is het de bedoe-
ling om de maaltijd vervolgens met elkaar op te eten. De 
avond wordt besloten met het gezamenlijk opruimen en 
schoonmaken van keuken en eettafel.  
 
We willen ons vooral richten op eenvoudig te bereiden 
gerechten. Geen culinaire hoogstandjes, maar gemakke-
lijk te bereiden en smakelijke maaltijden, bestaande uit 
een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. Meestal 
wordt er per gerecht gekookt door een groepje van 
twee á drie personen. De ingrediënten die we gebruiken 
zijn van goede kwaliteit: vers, gezond en lekker. Nadat 
de tafel gedekt is en de maaltijd klaar is om opgediend 
te worden, gaan we samen aan tafel en bespreken wat 
er zoal over tafel gaat in een ongedwongen sfeer en on-
der het genot van een glas wijn, bier of fris. 
 
Omdat de initiatiefnemers de kookshops verder willen 
invullen samen met mogelijke deelnemers, starten we 
met een oriënterende avond, waarin we verwachtingen 
en mogelijkheden van de deelnemers willen peilen. We 
kunnen zo de inhoud van de workshops zo veel mogelijk 
aanpassen aan de voorkeuren van de deelnemers qua 
moeilijkheidsgraad, menu, avond in de week en tijdstip. 
Deze oriënterende avond wordt gehouden op dinsdag 
11 februari 2020 om 20.00 uur in het gemeenschapshuis 
De Lange Berg. Tijdens deze avond zullen we de zes 
kookshops samen verder invullen. 
 
De 

 zij worden gedaan door de kok. Kosten voor 
deze workshops zijn naar verwachting € 20,= per per-
soon per avond. De maximale groepsgrootte is 15 perso-
nen. 
 
Heeft u interesse om aan deze workshops “Samen ko-
ken” deel te nemen, meldt u zich dan aan via e-
mailadres: kookshop.samenkoken@gmail.com 

Nieuwjaarsconcert Hulsberg 

 

 
 

Op zondag 5 januari 2020 organiseren Kon. Fanfare St. 
Caecilia en Drumband St. Rochus hun traditionele Nieuw-
jaarsconcert. Reeds 15 jaar geleden werd het idee geop-
perd door de bevriende verenigingen om het nieuwe jaar 
op een feestelijke, maar vooral muzikale, manier in te lui-
den. Dit concert is dan ook niet meer weg te denken uit de 
Hulsbergse Gemeenschap. 
 

Plaats van handeling is Gemeenschapshuis De Lange Berg 
waar het muzikale samenzijn start om 14.00 uur.  
Kenmerkend voor dit middagconcert is haar zeer publiek-
vriendelijke karakter.  
 

Beide verenigingen brengen beurtelings hun muziekwer-
ken ten gehoor. Na afloop is uiteraard voldoende gelegen-
heid om na te borrelen en in een muziekvriendelijke ambi-
ance elkaar de beste wensen mee te geven.  
St. Caecilia en St. Rochus verheugen zich erop u een 
mooie middag te kunnen bezorgen en verwelkomen u 
graag op deze eerste zondag in het nieuwe jaar!  

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 bekende 
kerstliederen zullen zowel het koor onder leiding van Mir-
jam Erkens als de fanfare onder leiding van Rob van der 
Zee, u in de juiste kerstsfeer brengen. De parochiekerk van 
Hulsberg dient ook dit jaar als sfeervol decor voor dit con-
cert. Als solist zal euphonium speler Renato 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 dirigeren is 
Renato een veelgevraagd solist en speelt hij als beroeps-
muzikant 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 begroeten 
tijdens dit kerstconcert om samen de kerst op een muzika-
le en sfeervolle wijze in te luiden! 

mailto:kookshop.samenkoen@gmail.com
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Mededelingen en verenigingsnieuws 

Koninklijke Fanfare St. Caecilia  

2019 Loopt langzaam ten einde. 

Een jaar waarin Kon. Fanfare St. 

Caecilia haar 160 jarig jubileum 

uitgebreid vierde met verschillende activiteiten, zoals 

halfvastenconcert Gein Hauf Werk en het Jubileumcon-

cert in oktober. Een drietal leden hadden in 2019 dubbel 

feest, omdat zij dit jaar ook zelf jubilaris zijn. Tijdens het 

jaarlijkse Caeciliafeest op 16 november j.l. zijn deze jubi-

larissen in het zonnetje gezet. Helga Verlaan-Keulen is 25 

jaar lid van de fanfare, Paul Heijnen 40 jaar lid en Huub 

Hamers viert zijn 75 jarige lidmaatschap.  

 

v.l.n.r.: Paul Heijnen (40 jaar lid), Helga Verlaan – Keulen 

(25 jaar lid) en Huub Hamers (75 jaar lid). 

Rond de feestdagen staan verschillende jaarlijks terugke-

rende activiteiten op de agenda:  

Kerstrondgang 

Op kerstavond trekt het kerstensemble van Kon. Fanfare 

St. Caecilia door Hulsberg om op verschillende plekken 

kerstliedjes ten gehore te brengen. Het kerstensemble 

bestaat uit jeugdige muzikanten die worden onder-

steund door muzikanten uit het fanfa-

rekorps. De route ziet er als volgt uit: 

17:30 uur St. Clemenskerk 

18:00 uur Zorgcentrum Panhuys 

18:30 uur Berkenhof 

19:15 uur Laurierveld/Kervelhof 

20:00 uur Klooster 

20:30 uur Aalbeek  

 

Tweede Kerstdag 

Op Tweede Kerstdag zal Sumavanka de Heilige Mis om 

11:00 uur in de St. Clemenskerk opluisteren met sfeer-

volle kerstnummers.  

Flessenactie 4 januari  

Op zaterdag 4 januari vindt de jaarlijkse Lege Flessenac-

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

tussen 10 en 13 uur, samen met volwassen begeleiders, 

bij u langs om lege statiegeldflessen op te halen. De 

opbrengst van deze actie komt ten goede aan onze 

jeugdopleiding.  

 

Nieuwjaarsconcert 5 januari 

Het jaar 2020 wordt op zondag  

5 januari muzikaal begonnen 

met het jaarlijks terugkerende 

Nieuwjaarsconcert dat samen 

met zustervereniging Drumband 

St. Rochus gehouden wordt. Het nieuwjaarsconcert be-

gint om 14:00 uur en vindt plaats in Gemeenschapshuis 

“De Lange Berg”. Deze middag biedt ook volop gelegen-

heid om met elkaar te toosten op het nieuwe jaar.  

04-01-2020 PRINSE-GALAZITTING. 
@ Café/Feestzaal Op de Trepkes 
Voorverkoop €9,- | Aan de kassa €12,- 
met o.a. onze dansmarietjes, tonprater 
Dirk Kouwenberg, Moerepetazie, Saskia 
Theunisz, De Toddezek & een optreden 
van de RVE. 

 

12-01-2020 HIËREZITTING. 
@ Café/Feestzaal Op de Trepkes 
Voorverkoop €15,- | Aan de kassa €18,- 
met o.a. tonprater Rob Scheepers, Duo X-elle, showgroep 
Let's Do It uit Meijel, Marleen Rutten, Henk en Ton & Kölsch 
Platt. 

 

15-02-2020 SENIORENZITTING. 
@ Gemeenschapshuis De Lange Berg. 
Voorverkoop €11,- | Aan de kassa €11,- 
met o.a. Andy & Roy, tonprater Rob van Elst, De Herring-
biessere, Anita Rosendorf & onze eigen dansmarietjes. 

 

Natuurlijk kunt u ook weer kiezen voor een Passe-partout 
(Hiërezitting + Prinse-galazitting). Deze zijn enkel te krijgen 
in de voorverkoop en kosten €22,-  

De kaarten zijn te verkrijgen bij tankstation Lukoil op de 
Emmaberg, Albert Heijn Scheepers en Café Op de Trepkes 
in Hulsberg. 

Programma Beumerwalders 

https://www.facebook.com/OpdeTrepkes/?__tn__=K-R&eid=ARB5rcvJOEYHOE1It7N-Nm3k0tAtV9a_avaivaOI8pchiJg6Hleo7jhX0U5ULc2aBl-I5RF4dv5rqz-b&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD4ZYQPNAxws9eI_4kTg3YBhcaYykJr_v9nmlA16l2X6NbhFCrOa3SYenl9_AhqAsVt_hmm-QobaSmXS_uqBd2ujZ2BL
https://www.facebook.com/OpdeTrepkes/?__tn__=K-R&eid=ARCbp9ANMrRcOIfmE1c7qB-V6gf9Je64i2SdqbP0kKW4u43zkXkuoRU4P4TQo8W5b_RoQKqwrh6xo93C&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD4ZYQPNAxws9eI_4kTg3YBhcaYykJr_v9nmlA16l2X6NbhFCrOa3SYenl9_AhqAsVt_hmm-QobaSmXS_uqBd2ujZ2BL
https://www.facebook.com/Gemeenschapshuis-De-Lange-Berg-1035612433163725/?__tn__=K-R&eid=ARDmNRxn3dQt6SwYYeC7b0Q22s9VO9LoR-lLuObOgF3r2oc2ArXFDA9utK0mn54b1P6bNvD8E5r2qWU2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD4ZYQPNAxws9eI_4kTg3YBhcaYykJr_v9nmlA16l2X6NbhFCrOa3SYe
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Colofon 
 
adres pastorie  Kerkheuvel 7 

    6336 AX  Hulsberg 
 

Pastoor Geilen  T 045-5241208 

    T  06-25393435 

    Stationstraat 191 

    6361 BH  Nuth 

spreekuur kerkbestuur 

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 
 

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 2501 

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 18 januari—14 febr)  

moeten kopij voor de redactie en advertenties uiter-

lijk op  31 december via email  worden aangeleverd.  

Misintenties moeten uiterlijk  7 januari. 

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 . 

We zullen dan contact met u opnemen. 

Adv. 

Dankbetuiging 
 

Diamanten bruidspaar  

Mia en Jo Delahaije-Hautvast 
 

Wij danken Kapelaan Amal,  

Zangkoor Laudate en  

Burgemeester Geurts. 

Ieder die ons een hand schudde,  

een bloemetje overhandigde,  

familie en bekenden. 

Het was een onvergetelijke dag. 

 

Mia en Jo,  

kinderen en kleinkinderen 

mailto:misintentie@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

