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,t Klökske
Inlevertermijn 
tegoedbonnen 
verlengd tot 1 juli
Alle vrijwilligers die betrokken zijn bij activiteiten van 

Stichting Gemeenschapsbelangen Sint Joost hebben met

Kerst drie tegoedbonnen ontvangen. Deze tegoedbonnen

kunnen worden besteed bij Sint Jooster ondernemers die aan

deze actie deelnemen. Tot op heden is een groot aantal 

tegoedbonnen nog niet besteed. Dit komt waarschijnlijk

doordat een deel van de ondernemingen de afgelopen 

periode in verband met de lockdown gesloten was. Daarom

wordt de inlevertermijn verlengd tot 1 juli.

De tegoedbonnen kunnen worden besteed bij Boerderijwinkel

Lizette, Beauty at Mieke’s, Electro van Engelen, Friture Bie Os,

’t Patronaat, Ronald Erkens Autoverzorging en vanaf 1 april

ook bij Eetcafé ’t Heukske, waar dan wordt gestart met Take

Away voor soepen, broodjes, salades en meer.

Stichting
Gemeenschapsbelangen
Sint Joost

Sint Joostertrimloop
gaat niet door

Ondanks de lichte versoepelingen van de maatregelen

tegen het corona virus gaat de trimloop, welke gepland

staat voor zaterdag 3 april, NIET door. Nu de overheid 

gestart is met het vaccineren tegen het virus komt er licht

in de duisternis. Wij hopen dat we komende zomer weer

kunnen starten met de maandelijkse trimloop. Om te zijner

tijd met plezier te kunnen deelnemen is het van belang dat

jullie de conditie op peil houden. Dit kan uiteraard door al-

leen of conform de richtlijnen van het RIVM in kleine groe-

pen te rennen op de bospaden in de mooie bossen rondom

het sportpark Tussen De Berken. 

Let goed op en blijf gezond,

Vv St. Joost

F I J N E  E N

G E Z O N D E

P A A S D A G E N
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H. Missen en Misintenties april 2021

Zaterdag 27 maart 2021 

Palm-Passieviering met zegening palmtakjes

19.15 uur. H. Mis, Pastoor Kanke - Diaken Mestrom.

Voor: Mia Evers-Palmen ( c ), Bella Loven-Peters( c ),

Ouders Tjeu Coenen  jaardienst en Marlies Coenen-Hees.

Goede Vrijdag 2 april 2021

15.00 uur. Kruiswegmeditatie met dia’s.

Zondag 4 april 2021 Pasen, 

feestmis met vocaal ensemble Amami

11.00 uur. H. Mis, Pastoor Kanke - Diaken Mestrom.

Voor: Jan Maes, Wil Op het Veld, Familie Hoorens-Gijsen,

Ouders Emiel Thoolen en Gert Thoolen-Meuwissen 

en schoonzoon Har van der Goot, 

Jacques Meuwissen.

Maandag 5 april 2021 

2de Paasdag met vocaal ensemble Amami

9.30 uur. H. Mis, Pastoor Kanke - Diaken Mestrom.

Voor: Al onze zieken.

Zaterdag 10 april 2021

19.15 uur. H. Mis, Pastoor Kanke - Diaken Mestrom.

Voor: Joep Nizet.

Zaterdag 17 april 2021

19.15 uur. H. Mis, Pastoor  Kanke - Diaken Mestrom.

Voor: Bella Loven- Peters.

Zaterdag 24 april 2021

19.15 uur. H. Mis, Pastoor Kanke - Diaken Mestrom.

Voor: Theo Janssen jaardienst en Truus Janssen-Roumen,

Mia Evers-Palmen ( c ), Wil Horens.

Bijzondere vieringen in de Goede Week in de Judocuskerk

Omdat wij niet weten of het maximum aantal kerkgangers

dan nog altijd bij 30 personen ligt, is er een extra Mis

ingelast op Paasmaandag om 9.30 uur.

Voor alle vieringen geldt: graag van tevoren opgeven bij 

Jeannie van der Goot, 0475-482071, tussen 19.30 uur en

21.00 uur.

Koffie drinken

Voelt u zich alleen of wilt u eens een kopje koffie komen

drinken, dan bent u van harte welkom in het parochie-

kantoor. De koffie staat klaar vanaf 14.00 uur tot 15.00 uur.

Overleden

Op 13 februari is onze oud parochiaan Mevrouw Bella

Loven-Peters in de leeftijd van 91 jaar overleden. Na een

plechtige uitvaartdienst in onze parochiekerk hebben we

haar te ruste gelegd naast haar man op ons kerkhof. 

We wensen haar kinderen, kleinkinderen en achterklein-

kinderen veel sterkte in deze moeilijke tijd.
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Op 13 februari is onze oud parochiaan mevrouw Tilla 

Ruijten-van der Borgh in de leeftijd van 96 jaar overleden.

De afscheidsviering vond plaats in het crematorium te Echt,

waarna ze te ruste is gelegd naast haar man op ons kerkhof.

We wensen haar kinderen en kleinkinderen veel kracht en

sterkte. 

Pasen
Alles is anders dan gewoonlijk. Sinds meer dan een jaar is

Nederland, Europa en de wereld in de ban van het virus.

Vieringen afgelopen jaar waren anders. De Goede Week

ook. In deze leegte, in deze situatie wordt het Pasen. Heel

vroeg - het was nog donker - gaan de vrouwen naar het graf,

om het lichaam van Jezus te verzorgen. Maar het graf is

leeg. Ook Johannes en Petrus komen tot die ontdekking:

Het lichaam van Christus is er niet. De leerlingen hebben

op dat allereerste moment nog geen weet van de verrijze-

nis; ze kunnen alleen maar de leegte constateren. Jezus’ 

lichaam ontbreekt. We constateren allen die leegte en vin-

den er moeilijk woorden voor.

De coronacrisis lijkt op Pasen. Er heerst angst, onzekerheid

en ontreddering. De leerlingen waren bang en in verwar-

ring, precies zoals veel mensen dat ook op dit ogenblik zijn.

Op paasmorgen was het ook nog donker om hen heen. Hun

geest was nog niet verlicht. Pas als zij de Verrezen Christus

zien, zal hun duidelijk worden dat door lijden en sterven

heen Christus de weg naar het eeuwig leven heeft gebaand.

Eeuwig leven voor ons allen. Volstrekt onverwacht volgde

Pasen met een boodschap van hoop. De dood heeft niet het

laatste woord. Na de crisis is er toch nieuw perspectief, is

er nieuwe hoop. De leerlingen van Jezus gaan uiteindelijk,

na het grote verdriet om zijn verscheiden, gesterkt door

Pasen verder in zijn voetspoor. Ze gingen door. Ze trokken

erop uit. Anders dan daarvoor. Vol hoop. En zo zullen wij

ook anders door moeten gaan

De woestijn gaat bloeien

waar mensen verder zien dan het dodelijk geweld dat 

onrecht heet,

verder dan agressie en oorlog,

verder dan het ‘elk voor zich',

waar mensen zien dat Hij er is

midden in de dood: de grote Aanwezige.

Zij zijn paasmensen van vandaag.

De woestijn gaat bloeien

waar mensen opstaan uit het graf van hun angsten,

uit de wonden van het verleden.

Zij staan op om engel te zijn

die de steen wegrolt en de bron aanboort

die leven gevend water doet opborrelen.

Zij zijn paasmensen van vandaag.

De woestijn gaat bloeien

waar mensen op weg gaan en 'mensen van de Weg' zijn.

Zij doen wat Jezus heeft gedaan:

brood breken en delen, zijn woord verder spreken.

Zij weten zich geroepen en gezonden

om licht en zout te zijn in deze wereld.

Zij zijn de paasmensen vandaag.

We wensen u toe;

dat het Licht van Pasen u mag verlichten,

het Vuur van Christus uw hart mag verwarmen

en u op uw weg de Liefde van God in de medemens 

ontmoet.
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Vastenactie 2021
In de vastentijd wordt in het dekenaat Susteren ook dit

jaar weer gecollecteerd voor de kansarme “Dalit-vrou-

wen” in India. Dalit-vrouwen zijn jonge weduwen en al-

leenstaande moeders die helemaal onderaan de sociale

ladder staan. 

“Dalits” vallen buiten het Indiase kastenstelsel en worden

ook wel kastelozen genoemd. Ze ondergaan extreme 

uitbuiting, onmenselijke behandeling en wreedheden.

Omdat zij geen bron van inkomsten hebben, verkeren zij

in grote nood. 

Een door de bisschoppen van de zuidoostelijke deelstaten

van India in het leven geroepen organisatie wil deze 

vrouwen helpen door het starten van een sociaal project.

De Dalit-vrouwen zijn traditionele landarbeiders. Deze

landbouwkennis maakt hen zeer geschikt voor eigen land-

bouwprojecten waarmee ze zelf geld kunnen verdienen.

Zelf willen ze graag melkkoeien, geiten en boerenkippen

gaan fokken. 

Het door het dekenaat Susteren gesteunde project beoogt

om deze koeien, geiten en kippen onder 250 kansarme

Dalit-vrouwen te verdelen.

Ze kunnen dan voortaan zelf hun geld gaan verdienen. 

Uw bijdrage kan veel goeds bewerken.

U kunt uw bijdrage via de site https://vastenactiebisdom-

roermond.digicollect.nl/dalit-vrouwen overmaken. 

Ook kunt u eventueel gebruik maken van deze QR code:

Wat wij van de
reuzenmanta 
kunnen leren
Een paasboodschap van pastoor Kanke.

De apostel Paulus schrijft: Gij weet dat gij niet met ver-

gankelijke dingen, zoals goud en zilver, zijt verlost uit het

zinloze bestaan dat gij van uw vaderen had geërfd.

Gij zijt verlost door het kostbaar bloed van Christus...

(1 Petrus 1,18-19a).

Jezus Christus heeft niet alleen die deur geopend naar het

zinvolle, naar het gelukkige, naar het eeuwig leven. Hij is

zelf over die drempel gegaan. En Hij heeft zich in deze

nieuwe vorm van bestaan aan meer dan 500 geloofwaar-

dige getuigen laten zien. Opdat allen geloven, dat wat met

Hem, - de ware God en de ware mens - is gebeurd, met

ieder van ons kan gebeuren.

Wilt ook u delen in dit nieuwe, nooit eindigende leven? 

Ga dan een leefgemeenschap met Christus aan, een 

symbiose zoals wij die noemen in de biologie. En de 

biologie kent prachtige voorbeelden van symbiosen.

Denkt u bv. aan de majestueuze reuzenmanta die door 

de oceanen zweeft. Op zijn rug hebben zich vaak kleine

zuigvisjes vastgezogen. Die worden zo samen met de rog

overal heen gedragen.

Door ons doopsel zijn ook wij een symbiose, een leef-

gemeenschap, aangegaan met Christus. 

Laat Hem niet los! Dan draagt Hij ons over de drempel

van dit leven heen naar het eeuwig geluk.

Want Hij is de Levende, gisteren, vandaag en altijd.
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Wij gaan open 
en zoeken hulp!

Vanaf april willen wij het winkeltje met toiletgebouw weer

gaan openen. Of het terras open mag, weten wij op dit 

moment nog niet. Wat wel mag is afhalen. Het toilet is te 

gebruiken.

Dat is natuurlijk goed nieuws, want iedereen wil wel graag naar

buiten bij goed weer. 

Daarom zijn wij op zoek naar JOU!

Wij hebben een aantal fanatieke vrijwilligers maar nog lang niet

genoeg om met regelmaat het winkeltje te kunnen openen. Jong

of oud, vader, moeder, opa of oma. Iedereen komt hiervoor in

aanmerking.

Wat kunt u doen?

U opent de deuren van het winkeltje en zet het terras klaar als

dat weer mag. U zorgt voor de verkopen van het winkeltje. Als

u koffie kunt zetten, lukt de rest ook. Aan het einde van de mid-

dag sluit u het winkeltje. Er is altijd hulp bereikbaar mocht iets

niet lukken. En natuurlijk wordt alles eerst netjes uitgelegd. 

U mag zo vaak helpen als u zelf wilt. U kunt dit samen doen

met een vriend of vriendin. Wilt u zich aanmelden of wilt u eerst

meer informatie? Mail dan naar info@despeelkoel.nl of bel naar

Linda op nummer 06-29006690. 

Voelt u zich niet geschikt voor het winkeltje maar bent u wel

heel handig? 

Dan is uw hulp bij het onderhoud van de speeltuin heel erg wel-

kom. Denk bijvoorbeeld aan het vegen van de stoep, vuilniszak-

ken vervangen en andere kleine klusjes. Wilt u zich aanmelden

of meer informatie mail dan naar info@despeelkoel.nl of bel

met Leon op telefoonnummer 06 - 22 90 34 07.

Ontmoet nieuwe mensen en kom onder de mensen

Het is natuurlijk fijn voor de speeltuin als u helpt maar ook voor

u is het heel gezellig. U ontmoet veel en nieuwe mensen. Dat is

in deze tijd zoals we afgelopen jaar hebben gehad natuurlijk

ook heel erg plezierig. 

Zorg voor een lang bestaan van de speeltuin

We bestaan al ruim 25 jaar en door de extra inkomsten onder

andere van het winkeltje kan de speeltuin blijven bestaan.

Daarom is het zo belangrijk dat we met regelmaat open kunnen. 

Wij hopen op uw hulp, en verwelkomen vanaf april iedereen

graag weer in de speeltuin voor een drankje en een ijsje. 
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Jeugdwerk
Bivak 2021
Het lijkt nog ver weg en nu is natuurlijk nog niet duidelijk

wat dan wel of niet kan.

De bivakweek is in ieder geval van 23 tot en met 27 

augustus 2021. Reserveer nu wel alvast deze week. Jij

mag mee als deelnemer wanneer je 4 jaar bent of ouder

en jonger dan 19 jaar op 23 augustus.  Ben je ouder dan

18 jaar dan kun  je mee als leiding. Wanneer de regels het

toelaten gaan we naar de Willyhoeve in Bergeijk. Een schit-

terende accommodatie. Meer info www.willyhoeve.nl

In  het volgende Klökske volgt meer info en het inschrijf-

formulier.

Steun het Jeugdwerk
Jantje Beton
Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder.

Dit terwijl spelen het belangrijkste én het leukste onder-

deel is van een gezond leven. Heb je al gedoneerd dan 

alvast super bedankt. Wil je nog doneren dan kan dat nog

tot en met 31 maart, kijk op facebook of ga naar de 

website jantjebeton.digi- collect.nl/jeugdwerk-st-joost

Hier kunt u geld rechtsreeks naar het jeugdwerk Sint Joost

overmaken, via iDEAL, Visa of MasterCard.

De helft van de opbrengst is bestemd voor het jeugdwerk

en de andere helft gaat naar projecten van Jantje Beton. 

Koningsdag
Wat een leuke activiteiten worden telkens georganiseerd! Zo ook koningsdag. Ieder jaar vieren we met alle kinderen uit

het dorp de verjaardag van de Koning. De afgelopen jaren hebben we veel activiteiten voorbij zien komen: van spellen op

het pleintje tot de zeepkistenrace en van oud hollandse spelen zoals koekhappen tot een coronaproof stoepkrijtwedstrijd! 

Concreet betekent dit in 2021: op 27 april een middag activiteit organiseren voor de kinderen van 0 tot en met 12

jaar. Ben je creatief en/of lijkt het je leuk om eens een activiteit te organiseren? Laat het ons weten!
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Nummer 16, april 2021

Kopijdatum Klökske mei

15 april

’t Klökske is een maandelijkse uitgave

van Stichting Gemeenschapsbelangen

Sint Joost.

’t Klökske wordt gedrukt in een oplage

van 1000 en door de verenigingen in Sint

Joost huis aan huis bezorgd. Ook is 

’t Klökske digitaal te downloaden van de

website Sintjoas.nl. Niet ontvangen? In

’t Patronaat, in de kerk, bij friture Bie Os

en bij Boerderijwinkel Lizette liggen

meeneemexemplaren. Jaarlijks wordt in

september door de verenigingen huis

aan huis een vrijwillige bijdrage opge-

haald. Het adviesbedrag €12,00 per 

bezorgadres. De vrijwillige bijdrage kan

ook per bank worden betaald:

NL24RABO0142009466 ten name van

Stichting Gemeenschapsbelangen Sint

Joost o.v.v. Klökske.

Sponsorbijdragen en donaties worden

zeer op prijs gesteld. Sponsors van ’t

Klökske worden in deze colofon vermeld.

Aanleveren van verenigingsnieuws bij

voorkeur via Dropbox of per mail aan

klokske@sintjoas.nl. Zorg voor kleuren-

foto’s van goede kwaliteit (minimaal 200

dpi). Op origineel formaat is altijd goed! 

Uitleg over en toegang tot Dropbox?

Stuur een mail aan klokske@sintjoas.nl

Eindredactie

Frans Thoolen en Henk Claessen

Coördinatie bezorging

Ton Vos

Vormgeving en druk

hoenenenvandooren Sint Odiliënberg

Mede mogelijk gemaakt door

Gemeente Echt-Susteren

Stichting Gemeenschapsbelangen

Jeugdwerk Sint Joost

Speeltuin De Speelkoel

Parochiecomité H. Judocus

Interhor Insectenwering

Claessen Advies & Training

t Klökske
,
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Paasactiviteit 2021
Ook dit jaar komt de paashaas naar St. Joost. Dat zal zijn op zaterdag 3

april. De paasactiviteit start om 13 uur. Deze is voor alle kinderen tot en

met groep 8. De organisatie is druk bezig met de voorbereidingen voor

deze activiteit. Kinderen zullen zich vooraf moeten aanmelden. Houd de

Facebookpagina van Jeugdwerk St. Joost in de gaten voor verdere informatie. 

KinderVakantieWerk 
Achter de schermen zijn we hard aan het werk om ook

dit jaar weer een spetterend kindervakantiewerk te 

organiseren. Natuurlijk zijn we altijd blij met alle hulp

die wordt geboden. Zeker voor de dagen zelf hopen we

te rekenen op vele vrijwilligers. KVW is voor alle kinderen van 4 tot en met

12 jaar oftewel groep 1 tot en met groep 8. Net als voorgaande jaren duurt

het 2 dagen met een avondprogramma. Schrijf alvast 28 en 29 juli op jul-

lie kalender.



Activiteitenagenda 

t Klökske8

Maart 2021

Ma 29 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis

April 2021

Za 03 Jeugdwerk Paasactiviteit 13.00 

Ma 26 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis

Di 27 Jeugdwerk Activiteit Koningsdag

Mei 2021

Za 01 vv St. Joost Trimloop 16.00 Voetbalterrein

Ma 31 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis

Juni 2021

Za 05 vv St. Joost Trimloop 16.00 Voetbalterrein       

Ma 28 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis

Juli 2021

Za 03 vv St. Joost Trimloop 16.00 Voetbalterrein      

Ma 26 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis

Wo 28 Jeugdwerk Kindervakantiewerk

Do 29 Jeugdwerk Kindervakantiewerk

Augustus 2021

Za 07 vv St. Joost Trimloop 16.00 Voetbalterrein     

Ma 23 Jeugdwerk St. Joost Vertrek bivak Bergeijk

Wo 25 Jeugdwerk St. Joost Ouderavond bivak 19.00 Bergeijk

Ma 30 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis

September 2021

Za 04 vv St. Joost Trimloop 16.00 Voetbalterrein      

Ma 27 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis

Oktober 2021

Vr 1 Jeugdwerk Start kinderwerk

Za 02 vv St. Joost Trimloop 16.00 Voetbalterrein     

Ma 25 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis

Zo 31 Jeugdwerk Halloween 18.30

November 2021

Za 06 vv St. Joost Trimloop 15.00 Voetbalterrein       

Wo 10 Jeugdwerk St. Maarten 18.30

Zo 21 Jeugdwerk Intocht Sinterklaas 13.00

Ma 29 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis

December 2021

Za 04 vv St. Joost Trimloop 15.00 Voetbalterrein     

Ma 27 Fanfare St. Judocus Oud papier ophalen 18.00 Huis-aan-huis


