
Kerststalbouw Clemenskerk 

Elk jaar, voor Kerstmis, zorgt een groep parochianen er voor dat de Kerststal in de Clemenskerk 

op tijd klaar is om het feest van de geboorte van het Kerstkind extra aandacht te geven. 

Deze groep doet dat al jaren met veel inzet, maar zeker ook met veel plezier. 

Eigenlijk zijn het twee groepen: Allereerst de bouwers van de stal en de entourage daarvan, die 

samen dan “de Kerststal” vormen. Is dit klaar dan komt de tweede groep aan de beurt die zorgt 

ervoor dat de beelden mooi aangekleed op hun plaats komen en dat de versiering er verzorgd uit 

ziet. 

Ruim tien jaar geleden waren deze groepen twee dagen aan het werk maar nu zie je dat ervaring 

loont en is het werk  in 2x halve dag klaar. 

Aan de hand van enkele foto geven we hier een indruk hoe de bouw verloopt. 

Begonnen wordt met alle onderdelen uit “het stookhok” en van de zolder te halen. 

Dan wordt als eerste een vloer gelegd waarop de stal komt te staan. 

Het grootste werk volgt nu en wel de hoge stelling te maken waaraan het doek bevestigd wordt. 

 

  

Zowel rechts  als links wordt er een constructie gemaakt Daaraan wordt het geschilderde doek      

via katrollen omhoog getrokken 

Dan is het tijd om met  de bouw 

van de stal te beginnen 
Voldaan kunnen: Ad, Frans, Fer, Rob en Jan 

nu naar huis gaan: Tot het volgende jaar! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de tweede dag is het de beurt aan de groep: Liesbeth, Guus en 

Frans die er voor zorgen dat de beelden op hun plaats komen, de 

stal aangekleed wordt en de engel weer trots op zijn hoge plaats 

terecht komt. 

Omdat de beelden nogal fragiele handjes hebben, komt het nogal 

een voor dat hier snel een oplossing gevonden moet worden om 

deze te repareren. 

Maar als dat alles gebeurd is kan iedereen tevreden terugzien op 

een werk dat met veel plezier elk jaar gedaan wordt. 

 

 

 

 

 

Omdat er nogal wat beelden 

van de zolder moeten komen 

is iedereen welkom om te 

helpen. 

En zelfs pastor Hans sluit zich 

hierbij graag aan. 

Met voldoening ziet hij hoe 

het hele dierenrijk heelhuids 

beneden aangekomen is.  

Omdat het dit jaar niet mogelijk is om met velen de kerststal te komen bekijken, 

               hier enkele fotos zoals die er nu uit ziet. 

 


