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Kerstattentie vrijwilligers
Stichting Gemeenschapsbelangen
Gedurende het jaar zetten zo’n 120

De barbecue kon in verband met de

Gemeenschapsbelangen en ontvangen

activiteiten binnen de Stichting Ge-

het thuisbezorgen van een flesje wijn

ondernemers steunen.

vrijwilligers zich in voor allerhande

meenschapsbelangen. Dat varieert
van werkzaamheden in ’t Patronaat,

Samen koken en Samen Eten, de
huiskamer, het Belevingspark De
Wei, ’t Klökske tot en met de werk-

groepen die zich inzetten voor de
leefbaarheid van Sint Joost. Deze

inzet waardeert de Stichting Gemeen-

schapsbelangen onder andere met
een jaarlijkse barbecue in augustus
en een flesje wijn met Kerst.

Dank aan de
bezorgers
In deze december-uitgave willen wij
graag onze bezorgers van ’t Klökske van

coronamaatregelen niet doorgaan en
past ook niet helemaal binnen de nu

direct hun geld. Zo willen wij ook onze

geldende maatregelen. Toch willen wij

Wij hopen dat veel ondernemers aan

deze vrijwilligers geven. Dit jaar in de

doen. Stuur dan uiterlijk 6 december

graag een blijk van waardering aan al
vorm van een wenskaart met daarbij

enkele cadeaubonnen ter waarde van

5 euro per stuk, die zij naar believen
tot 1 maart kunnen besteden bij Sint

Jooster ondernemers. Deze kunnen de

bonnen op elk moment inleveren
(doch uiterlijk 1 april) bij Stichting

deze vrijwilligersactie willen mee-

een berichtje aan gemeenschapsbelangen @ziggo.nl of aan Henk Claessen
(06-51534872), dan zetten we jouw bedrijf op de cadeaubon.

Er zijn uiteraard géén kosten aan verbonden!

Fijne Sinterklaasavond
voor alle lezers
van ‘t Klökske

harte bedanken! Dit jaar zorgden zij er-

voor dat alle inwoners van Sint Joost
maandelijks ‘t Klökske mochten ont-

vangen. Ook haalden zij de vrijwillige

bijdrage op. Deze verenigingsmensen
doen dit met passie, omdat zij de activiteiten in Sint Joost een warm hart toe-

dragen. Ze vinden dat iedereen van deze
activiteiten moet weten. Dit zijn dan

ook de ambassadeurs van ’t Klökske.

Dus heb je een idee of wil je gewoon een
extra Klökske? Spreek hen rustig aan!
Stichting Gemeenschapsbelangen
Sint Joost

Stichting
Gemeenschapsbelangen
Sint Joost
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H. Missen en Misintenties december 2020

In verband met het beperkte aantal mensen dat aan de vie-

Zaterdag 5 december 2020

van der Goot, 482071, tussen 19.30 en 21.00 uur.

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

Voor: Mia Mestrom-Craenen en zoon Harold jaardienst.

Overleden

Zaterdag 12 december 2020

goossen, woonachtig aan de Heerdstraat. Frits Vergoossen

19.15 uur. H. Mis, Pastoor Kanke - Diaken Mestrom.
Voor: Al onze zieke parochianen.
Zaterdag 19 december 2020

19.15 uur. H. Mis, Pastoor Kanke - Diaken Mestrom.
Voor: Wil Horens jaardienst, Joep Nizet (c).

Donderdag 24 december 2020 Kerstavond

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

Voor: Ouders Frans Janssen en Elisabeth Janssen-Brouwers
en overleden kinderen.

21.30 uur. Nachtmis, Pater Frans Thoolen.

Voor: Har van der Goot, Ouders Emiel Thoolen en Gert
Thoolen-Meuwissen, Joep Dircks, Familie Smeets-Mestrom.
Zaterdag 26 december 2020 Tweede Kerstdag

11.00 uur, H. Mis, Pastoor Kanke - Diaken Mestrom.
Vanwege de coronamaatregelen is de muzikale verzorging
tijdens de missen in december nog onduidelijk.

Wellicht zal de mis van 12 december opgeluisterd worden
door een ensemble van de fanfare.

De gezinsmis op 24 december om 19.30 uur zal dit jaar vervangen worden door een normale eucharistieviering. Een

ensemble van de jeugdfanfare zal het muzikale gedeelte
verzorgen.
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ringen mogen deelnemen, kunt u u aanmelden bij Jeannie

16 oktober is in de leeftijd van 92 jaar overleden Frits Veris na een plechtige eucharistieviering in besloten kring begraven naast zijn vrouw op ons kerkhof. Moge hij rusten in

vrede. We wensen zijn dochter, schoonzoon, kleindochter

en achterkleinkind veel kracht en sterkte in deze moeilijke
periode.

Op 84 jarige leeftijd is op 12 november onze dorpsgenoot
Jan Maes overleden. Hij verbleef al enige tijd in de Hospice
De Ark te Roermond. Na een plechtige uitvaartdienst in

onze parochiekerk is hij te ruste gelegd op ons parochiekerkhof bij zijn vrouw Betty.

Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen en verdere familieleden kracht en sterkte.
Onderhoud klokken

Lei Baaten is na 35 jaar gestopt met het onderhoud van de
klokken. Hij heeft zijn taak overgedragen aan Michelle van
Montfort en Stephan Mestrom.

Lei, bedankt voor al die jaren dat je hebt gezorgd dat de
klokken goed functioneerden.

Michelle en Stephan, we hopen dat jullie dit werk met veel
plezier nog lange tijd zullen blijven doen.
Het parochiecomité.

Kerstoverweging

sociale voorzieningen die teruggaan op de christelijke liefde-

Wij kunnen niet zonder. Noch geen minuut. En toch denken

Welkom, mededogen, en gelijke behandeling zijn deel van dat

we er bijna niet aan, terwijl we het altijd nodig hebben. Wij
zijn er altijd afhankelijk van. Het is overal om ons heen,

maar we zijn er ons niet eens van bewust. Lucht, zuurstof.

Probeer maar eens een minuut niet te ademen. Toch zien we
de lucht niet. We denken er zelfs niet aan. Het is er, zo van-

zelfsprekend. Totdat, totdat we een stevige verkoudheid,

bronchitis of longontsteking krijgen. Of wat niet te hopen
is Corona. Dan beseffen we plotseling hoe kostbaar het is
om gewoon te kunnen ademen.

Hetzelfde geldt ook voor het christendom. We vinden het zo

vanzelfsprekend dat we niet eens in de gaten hebben, hoezeer
onze samenleving vol met christelijke gebruiken, symbolen en

werken. Dit heeft ermee te maken dat ieder mens belangrijk
is. En dat uit zich in respect.

christelijk antwoord, dat sociale ongelijkheid omverhaalt. Al in

de tweede eeuw na Christus was dit vrij algemeen bekend.
Christenen kenden men om hun aandacht voor de armen, en

voor hun gastvrijheid. Dat kostte hen tijd, energie en geld. Een
schrijver uit die tijd merkte spottend op. Hun stichter heeft hen

ervan overtuigd dat ze allemaal broeders en zusters zijn. Men

zorgde voor elkaar en voor hen buiten het christendom die
hieraan behoefte hadden. Men herkende christenen aan hun le-

vensstijl, wat ze deden, en hoe ze leefden. En de vroege kerk
organiseerde dit ook: een structuur was opgericht voor armen,

vreemdelingen en behoeftigen. Christenen waren zo door Jezus
en zijn boodschap gegrepen dat ze hiervan getuigden.

waarden zit. In het dagelijkse leven komen we die overal tegen.

De geboorte van Jezus, maar meer nog wat in zijn leven ge-

in 1950, en u? In 1937 of in 2001. Inderdaad na Christus. We

lijk. Iets beslissends kwam naar voren. Het is alsof je God zelf

Hoe vaak stellen we de vraag. Wanneer ben je geboren? Ikzelf
hanteren een christelijke jaartelling.

Hoeveel mensen hebben dit jaar Abraham gezien? Voor de co-

rona-tijd werd er waarschijnlijk toen goed voor de inwendige

mens gezorgd. Maar wist U dat Abraham zien en zorgen voor
de inwendige mens gezegden zijn die rechtstreeks uit de bijbel
komen?

Misschien wist u dat niet, en dat is wellicht een teken van de

tijd. Een teken van de tijd. Een ander bijbels gezegde. Maar wat

denkt u van: hoogmoed komt voor de val, de laatsten zullen de
eersten zijn, beter een goede buur dan een verre vriend, dat kan

beurde, is doorslaggevend. Wat Jezus toonde was uitzonderrecht in zijn gezicht kijkt. Hij was de eerste in wie God zo ver-

schenen is. Een vreugdevolle boodschap, een redder geboren.

Als je Hem ziet, weet je direct hoe jezelf moet leven om ook
voor anderen licht te zijn. Dat is wat we met kerstmis herdenken. Het leven van Jezus van Nazareth. Hij die een blijde bood-

schap had, en hoop bracht voor mensen. Hij die aanwezig is
bij armen en verdrukten. Die niemand overslaat. Niet de bedelaar, niet de bezetene, noch de overspelige vrouw. Gods barmhartigheid komt in Hem dichtbij. Gods liefde is niet veraf.

het daglicht niet verdragen. Inderdaad allemaal bijbelse uitdruk-

Zijn leerlingen brachten het in praktijk. En iedere generatie na

En als u dit leest, dan rijzen u wellicht de haren te berge. En

geven. Men ging er aan staan, inzet was vereist en ook opoffe-

kingen, en die we, zonder het weten, regelmatig gebruiken.

ook dit spreekwoord, hebben we overgenomen uit de bijbel.
En er zijn nog talloze anderen. Onze taal zou veel armer zijn
zonder al deze verwijzingen. En ditzelfde geldt voor onze samenleving.

Veel uitingen die we heel gewoon vinden, hebben op een of an-

dere manier rechtstreeks met het christendom te maken. Ze

zijn overal terug te vinden in onze cultuur, onze jaartelling,

spreekwoorden en gezegden, gebouwen. Een paar honderd

Hem heeft daar op zijn eigen manier invulling aan willen
ring. Soms tot de dood toe.

En nu zijn wij aan de beurt. Het is aan ons om die boodschap

tegenwoordig te leven, om deze waar te maken. Hoop en

vreugde voor mensen om ons heen, en een maatschappij die
zorg draagt voor iedereen, waar iedereen welkom is en waar

niet wordt gekeken naar huidskleur, geld of leeftijd. Waken

over Gods droom van vrede, recht en menswaardigheid. En het
begint met een vriendelijk gebaar, een uitgestoken hand.

meter hiervandaan staat een wit gebouw, gebouwd als klooster

Van Hem gaat een roep uit:

menleving is enorm beïnvloed door het christendom. Als we

Mens, durf te leven voor het aangezicht van je naaste.

700 jaar geleden. Maar ook onze verdere inrichting van de sa-

die weg zouden laten, zou deze er behoorlijk op achteruit

gaan, in feite onherkenbaar worden. Ons waardepatroon, dat-

gene wat we echt belangrijk vinden in het leven, is gebaseerd

op het christendom.

En de samenleving is daarnaar opgebouwd, met zorg voor el-

kaar. Het ontstaan van ziekenhuizen en bejaardenhuizen gaat

rechtstreeks terug op de zorg die vanuit het christendom aan

deze groepen mensen besteed werd. Hetzelfde geldt voor de

Mens, durf te leven in het warme licht van je God.

Mens, durf de vrede en de diepe voldoening te vinden met
je naaste, met jezelf, met de God van mildheid en trouw.
Dat is de echte vrede van Kerstmis.
En die vrede zij met ons allen.

Zalig Kerstmis.
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Advent in de coronatijd
Advent, de voorbereidingstijd op Kerstmis, is een bijzondere tijd. Dit jaar zelfs een heel bijzondere tijd. Vele mensen zitten thuis
vanwege de coronamaatregelen en missen vertrouwde activiteiten. Maar dit biedt ook kansen. Er is minder drukte en meer vrije tijd.
Misschien een gelegenheid om dit jaar de adventstijd bewuster te beleven. Mag ik u daartoe uitnodigen? Uw pastoor Rainer Kanke

Datum

Zo 29-11
1eZo van de
Advent
Ma 30-11

Di 01-12

Wo 02-12

Do 03-12

Vrij 04-12

Za 05-12

Zo 06-12
2eZo van
de Advent

“Laten wij ons …
wapenen
met het licht”
(Uit de 2e
lezing:Rom.13,11-14)
“Heer,
ik ben niet waardig
dat Gij onder mijn dak
komt”
(uit Mt. 8,5-11)
“In die dagen
zal een twijg
ontspruiten aan de
stronk van Isaï…”
(uit Jes.11,1-10).
“De Heer zal voor
immer de dood
vernietigen; Hij zal de
tranen wissen”
(uit Jes.25,6-10)
“Niet ieder die tot Mij
zegt: Heer, Heer! zal
binnengaan …
(uit Mt.7.21.24-27)
“Heb medelijden
met ons, Zoon van
David”
(uit Mt.9,27-31)
”Hij werd door
medelijden bewogen
omdat ze afgetobd
neer lagen
(Mt.9.35-10,1.5-8)
“opdat wij door...
de vertroosting die wij
putten uit de Schrift,
in hoop zouden leven”
(uit de 2e lezing:
Rom.15,4-9)

Ma 07-12

“Toen Jezus
hun geloof zag, zei Hij
tot de verlamde man”
(uit Lc.5,17-26)

Di 08-12

“Verheug u,
Begenadigde,
de Heer is met u”
(uit Lc.1,26-38)

Hoogfeest
Onbevlekte
Ontvangenis
van Maria
Wo 09-12

4
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Bijbeltekst

“…wie op de Heer
vertrouwen ontvangen
nieuwe kracht…
((uit Jes.40,25-31)

Uitleg en praktische suggestie

Het wordt vroeg donker in deze tijd van het jaar. Kaarsjes en lichtjes helpen ons soms
tegen een kleine winterdepressie. Misschien heeft u zelfs een adventskrans in huis.
Belangrijker dan het uiterlijke licht is echter het licht in ons hart en in het hart van anderen.
Laten wij bij het ontsteken van een kaars nadenken, hoe wij heel concreet licht in
het hart van iemand anders kunnen brengen (bv. door een goed gesprek).
Dit zei eens een Romeinse officier tegen Jezus. Hij had begrepen dat Jezus veel groter
was dan hijzelf. Maar of hij al helemaal begrepen had, dat Jezus Gods Zoon was?
En wij? Ook ons geloof in Gods menswording kan altijd nog meer verdiept worden.
Heer, laat mij vandaag vaker stil staan bij het mysterie dat U zo dicht bij ons wilde
zijn, dat U mens werd, één van ons. Nu hoef ik nooit meer te denken dat U mij niet
begrijpt, want U voelde zoals ik. Dank U, Heer
Isaï was de vader van koning David. De ‘stronk van Isaï’ is de koninklijke dynastie van
David. Die dynastie leek haar betekenis verloren te hebben. En toen kwam er toch nog
een nieuwe twijg: Jezus de Messias! Want God kent geen uitzichtloze situaties.
Let in je tuin of tijdens een boswandeling op tekens van leven ondanks de ‘doodse’
winter. Maak een eenvoudig bloemstuk van een dorre tak en een verse bloem.
Dit visioen van de profeet Jesaja spreekt over het einde der tijden, wanneer Jezus
definitief terugkomt. Tot dat moment vieren wij elk jaar met Kerstmis zijn geestelijke komst
in onze harten. En zo lang is het ook onze taak tranen te drogen van allen die treuren.
Laten wij vandaag iemand bellen of schrijven die een dierbare verloren heeft.
Misschien kunnen we hem of haar ook uitnodigen voor het kerstdiner.
Woorden en daden komen bij ons mensen niet altijd overeen. Vaak dekt de vlag de lading
niet. Dat geldt niet alleen voor anderen. Ook wijzelf moeten ons dit telkens weer afvragen.
Letten wij vandaag extra erop dat wij ook menen wat wij zeggen in onze gebeden.
En laten wij proberen ook zelf te doen wat wij anderen voorhouden.
Genezingsverhalen staan niet alleen in de Bijbel om ons over vroeger te vertellen. Wij
mogen ook zelf de woorden van de blinden van toen in de mond nemen. Opdat de Heer
ons een nieuwe zicht geeft. Heer, laat mij zien wat u nodig vindt dat ik zie:
De schoonheid van de schepping die U prijst, de nood van de naaste die een beroep
op mij doet of mijn eigen fouten voor wie ik blind ben. Heer, laat mij zien.
Ook al zullen de traditionele familiefeesten zoals pakjesavond of Kerstmis dit jaar door de
coronamaatregelen waarschijnlijk anders verlopen dan voorheen, met de organisatie
ervan zal zich weer menigeen uitputten en dan “afgetobd neerliggen”.
Tonen wij medelijden met zo iemand en laten wij hem op verhaal komen bij een kop
koffie of thee. En delen wij met hem iets van de blijde verwachting van de advent.
Doordat wij de laatste dagen vaker schriftteksten overwogen hebben (en misschien de
vermelde citaten in het geheel hebben opgezocht) mochten wij misschien zelf ervaren dat
de heilige Schrift ook ons kan troosten. De wijsheid van de teksten die door God
geïnspireerd zijn, is gewoon onuitputtelijk. Wij hoeven trouwens niet alles meteen te
begrijpen. Blijven wij vooral stil staan bij wat ons hart raakt.
Misschien kun je je Bijbel in deze Advent een mooie plaats geven in huis.
Je kunt je Bijbel bv. open neerleggen met een kaars erbij.
Jezus doet een wonder op grond van het geloof van de vrienden van de verlamde man!
Misschien geloofde de verlamde man ook reeds, misschien nog niet zo sterk als zijn
vrienden. In elk geval getuigt dit evangelie van de kracht van ons gebed voor anderen.
Halen wij ons een familielid, vriend of kennis voor ogen, die ons gebed en ons
geloof hard nodig heeft en bidden wij speciaal voor hem of haar.
Anders vertaald: “Wees gegroet Maria, vol van genade”… Hoe vaak hebben wij deze
woorden al gebeden. Maria was al vol van genade, reeds vervuld met Gods gunsten, toen
de engel haar groette. Want God had Maria reeds vanaf haar prilste begin voorbereid om
zijn Zoon ter wereld te brengen. Daarom werd ze gevrijwaard van de erfzonde.
God, U wilt door mensen werkzaam zijn in deze wereld. Laat ook mij ontdekken wat
U van mij verwacht, wat mijn bijdrage is aan uw heilsplan voor de mensen. En als ik
niet altijd volgens uw plan geleefd heb, dan wil ik nu een nieuwe start maken.
Tijd vrij maken voor God is nooit tijdverspilling. Regelmatige gebedstijd maakt ons rustiger,
helpt ons om hoofdzaken en bijzaken uit elkaar te houden, maakt ons werk juist efficiënter
en bewaart ons voor een burn-out.
Neem ik de tijd voor stilte en gebed? Heb ik al ondervonden dat het helpt?

Do 10-12

Vr 11-12
Za 12-12

Zo 13-12
3e Zo van
de Advent
Ma 14-12

Di 15-12
Wo 16-12

Do17-12

Vr 18-12

Za 19-12

Zo 20-12
4e Zo van
de Advent
Ma 21-12

Di 22-12
Wo 23-12

Do 24-12

“Wees maar niet
bang, wormpje Jakob,
klein volk Israël”
(uit Jes.41,13-20)
“Kijk die gulzigaard
en wijndrinker”
(uit Mt.11,16-19)
“Elia zal komen
om alles
te herstellen
(uit Mt.17,10-13)
“Gelukkig is hij
die aan Mij
geen aanstoot neemt”
(uit Mt.11,2-11)
“Een ster komt op uit
Jakob,een scepter
rijst uit Israël” (uit
Num. 24,2-7.15-17a)
“later kreeg hij spijt
en ging toch”
(uit Mt.21,28-32)
“Dauwt hemelen uit
den hoge en laat de
wolken gerechtigheid
regenen” (uit Jes.45,
6b-8.18.21b-25)
“Salmon was de
vader van Boaz, die
uit Rachab geboren
werd”
(uit Mt.1,1-17)
“Geloof Mij, de tijd
komt dat Ik een (…)
afstammeling van
David doe opstaan”
(uit Jer.23,5-8).
“Hij zal voor de Heer
uitgaan…en
een welbereid volk
vormen” (Lc.1,5-25)
“Men zal Hem de
naam Immanuël
geven. Dat is in
vertaling: God met
ons” (uit Mt.1,18-24).
“Hoor,
daar is
mijn geliefde”
(uit Hoogl.2,8-14)
“Mijn hart prijst hoog
de Heer”
(uit Lc.1,46-56)
“Wat zal er worden
van dit kind
(Johannes)”
(uit Lc.1,57-66)
“om onze voeten te
geleiden op een weg
van vrede”
(uit Lc.1,67-79)

Is het je al een keer opgevallen dat God een voorkeur heeft voor het kleine en zwakke:
een klein volk Israël, een kleine groep apostelen en ook nu weer een klein geworden Kerk.
Nemen wij ons vandaag voor om niet moedeloos te worden wanneer wij zien dat de
Kerk kleiner wordt. God werkt ook met en door kleine groepen!
Ook Jezus had last van roddelpraatjes. Roddelpraatjes kunnen mensen breken en blijvend
beschadigen. De anonimiteit op de sociale media vergemakkelijkt nu zelfs het roddelen.
Laten we nadenken wanneer wij de laatste keer over iemand hebben geroddeld.
Het heilsplan van God kent voorbereidingstijden. Ook de Kerk laat altijd voorbereidingstijden aan haar grote feestdagen voorafgaan. Dat vergroot ons religieus verlangen. Ook
worden de mysteries die de Kerk viert, het best ‘begrepen’ in een goed voorbereid hart.
Is er iemand die ik in de voorbereidingstijd op het feest van de Vrede een teken van
vrede zou kunnen sturen met een kerstkaart of een appje?
Jezus was zo onverwacht anders, dat zelfs Johannes de Doper soms twijfels had. Ook nu
nog beantwoordt Jezus vaak niet aan onze gewone menselijke redeneringen. Zijn
goedheid, zijn barmhartigheid, maar ook zijn waarachtigheid zijn altijd groter dan je denkt.
De huidige zondag is een dag van vreugde op het kerstfeest. Misschien is dit een
aanleiding, om de versiering in de huiskamer al een beetje op te voeren…
De profeet Bileam voorspelde lang tevoren dat de Messias uit het volk Israël zou komen.
God is vaak al lang met ons mensen bezig en met onze geschiedenis.
Denk na hoe je die persoon geworden bent die je nu bent. Welke omstandigheden,
welke mensen hebben ertoe bijgedragen. Bid voor die mensen!
Het zijn de daden die tellen, niet de woorden. En als wij iets doen uit liefde, ook al hebben
wij eigenlijk geen zin, dan is dit in de ogen van God zelfs nog verdienstelijker.
Welke goede daad neem ik mij vandaag voor? Ook al doe ik het met tegenzin.
Wie had toen gedacht, dat de gerechtigheid een levende persoon is, wie had gedacht dat
zij Gods Zoon zelf is? Hij zorgt altijd voor gerechtigheid. Krijgen wij die niet hier op aarde,
dan in het leven na de dood. Zonder zijn gerechtigheid was het leven vaak oneerlijk.
Misschien werd je eens onrecht aangedaan. Probeer geen wrok te koesteren, want
wrok schaadt jezelf meestal veel meer dan de ander. God wil je pijn genezen.
Een prostituee in de geslachtslijst van Jezus! Dat is niet iets om schande over te spreken,
maar om ons over te verheugen. Wij zien immers: God schrijft ook op kromme lijnen recht!
De laatste week voor Kerstmis is een tijd van nog intensere voorbereiding, ook
spiritueel. Heeft u al een keer eraan gedacht om voor Kerstmis te gaan biechten?
Biechttijden in Echt: ’s zaterdags om 15.00 uur in de Landricuskerk of na afspraak.
U kunt natuurlijk ook op internet bij andere parochies informeren naar hun tijden.
Telkens weer werd de Messias aangekondigd en reikhalzend verwacht. Wij weten nu dat
Hij gekomen is in Jezus Christus. Maar daarmee is ons verlangend uitzien niet overbodig.
Naast zijn mystieke komst op elk Kerstfeest, komt Christus ook op het einde der tijden.
Kijken wij verlangend naar Hem uit? Bv. naar Kerstmis wanneer Hij in onze harten
opnieuw geboren wil worden? Of naar onze persoonlijke ontmoeting na de dood?
Johannes de Doper bereidde de mensen voor op de komst van de Heer.
Bereid ik mijn omgeving voor op de christelijke dimensie van Kerstmis? Staat het
Kind van Kerstmis centraal of de Amerikaanse kerstman? Wordt het “Ho,Ho,Ho” of
“Vrede op aarde” en wens ik straks “Zalig Kerstmis” of “Prettige feestdagen”?
De naam Jezus (=God redt) en de naam Immanuël (=God met ons) vullen elkaar aan: God
redt doordat Hij ons nabij wil zijn, door één van ons te worden. God blijft niet op afstand.
Kan ik vandaag iemand helpen door hem nabij te zijn? Misschien kan ik een bezoek
brengen aan iemand die met de feestdagen alleen is. Als ik dan een kleine attentie
achterlaat, wordt hij tijdens de kerstdagen aan mijn bezoek herinnert.
De liturgie spreekt de taal van de huwelijksliefde. De kerkvaders zeiden dan ook dat de
menswording een soort huwelijk was, want Godheid en mensheid werden één in Jezus.
Wij kunnen al een kerststal opbouwen in de kamer, maar wij laten de kribbe nog
leeg! Het kerstkind hoort namelijk pas na de Nachtmis erin te liggen.
De woorden van dankbaarheid en lof die Maria sprak, zijn eeuwenlang bezongen in het
“Magnificat’(= Latijns voor ‘Hoog verheft” ). Zingen verinnerlijkt een tekst.
Letten wij straks bij het zingen van de kerstliederen ook op de soms diepe teksten.
Jezus had een wegbereider: Johannes de Doper. Tot op de dag van vandaag zoekt Jezus
mensen als zijn wegbereiders. Hij wil door ons mensen heen werkzaam zijn in de wereld.
Ben ook ik een wegbereider door bij mijn familie of omgeving aandacht te vragen
voor de “Christ” in “Christ-mas”? Doe ik dit op een bescheiden manier?
Op het geboortefeest van de Vredesvorst willen wij ook zelf de weg van de vrede gaan.
Probeer de feestdagen in vrede met alle familieleden en bekenden te beleven.

Pastoor Kanke wenst u een vredig Kerstfeest
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Carnavalsvereniging
De Bôkkeriejers
Sint Joas
Leef St Joaster

Vastelaovesvrunj.
Langs deze waeg wille w’r

uch laote weite det weer es

Bôkkeriejers auch neet ôntkômme aan de gevolge van ’t
coronavirus.

Konkreet beteikent dit det w’r kômmend carnavalsseizoen
gein aktiviteite organisere en det Prins Erwin II en Prinses
Wendy mit heur adjudante neet aaftraeje.

Auch zölle w’r gein carnavalsgezet oetbrènge kômend jaor

en gaer wille weer den auch alle ôngernummers bedanke
väör de geleverde biejdrage van väörgaonde jaore, en haope
w’r det w’r ’t volgend jaor waal weer op uch mooge raekene.

Waat w’r waal wille doon is mit de laevesmiddellekér biej

uch langs de deur kômme, al zal dét op ein anger tiedstip
zeen es geer van ôs gewènd zeentj.

De bedoeling is ôm det rôndj de carnavalsdaag te gaon

Tja, dan moet jij wel eerst klokken hebben. En daarna
moeten ze ook nog eens onderhouden worden.

Het verhaal begint in 1985. Het stoorde Jo Aben ( Brachter-

zijde) dat de kerk maar één klok had. Hij zocht medestanders. Gaandeweg begon het verhaal te leven in St. Joost.

Vele dorpsbewoners staken de koppen bij elkaar. Een co-

mité werd gevormd. Jan v.d. Beek, Harry Linssen, Jean
Knols, Tjeu Coenen en Lei Baaten. De vraag was: hoe krijgen
we de centen bij elkaar om twee nieuwe klokken met uur-

werk aan te schaffen. En zo ontstond het idee voor de driedaagse Kloosterhof feesten in september 1986: een
culturele avond, historische optocht, een braderie en een

Beierse avond. Pierre Cnoops werd ingeschakeld om artiesten te benaderen. Vrijdagsavonds was een muziekavond.

Zaterdags kwamen de artiesten aan bod. Zondags begon

met een straatmarkt, gevolgd door een historische optocht.
Daarna een tentfeest met een tirolerkapel. Tijdens dit feest
hing er een os aan het spit, vakkundig bereid door slager

Knippels. Het hele dorp was in de weer voor de kerk en het
werd een groot succes.

doon.

Met de opbrengst en de diverse bijdragen van organisaties

gooj gezôndjheid toewinse en haope det weer gauw alles

worden gekocht. De klokkengieter Petit en Fritsen uit Aarle-

Weer wille uch in deze zjwaore tied den auch allemaol ein
biej ’t auwe kan zeen.
De Bôkkeriejers.

Sint Joostertrimloop
gaat niet door
In verband met de maatregelen tegen het corona virus gaat
de op zaterdag 5 december geplande trimloop NIET door.

Heren trimmers, uiteraard kunnen jullie de conditie op peil
houden door in kleine groepen, conform de richtlijnen van

het RIVM, of alleen, te rennen op de bospaden in de mooie
bossen rondom ons sportpark Tussen De Berken.
Let goed op jullie gezondheid en blijf gezond,
Met sportieve groeten,
Vv St. Joost.
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Loeënde klokken

en de mensen in St. Joost en daarbuiten konden de klokken

Rixel ging aan de slag. Met een plechtige inzegening in 1987
werden de klokken geplaatst.

Voor het onderhoud werden Jos Engelen en Lei Baaten benaderd. Jos heeft al die jaren de klokken elektrisch aan het
draaien gehouden met alle mogelijke vernuftige ingrepen.

Immers veel apparatuur is verouderd en niet meer verkrijgbaar. Jaarlijks onderhield Lei het mechanische gedeelte. Dit

hield hoofdzakelijk in controle en doorsmeren, zodat er

geen kapotte lagers, vastgeroeste kettingen of verroeste
bouten ontstaan. Meerdere mensen uit het dorp hebben
hem hierbij geholpen. Immers voor de veiligheid moet men

altijd met twee mensen in de toren zijn. Er wordt tussen de
constructie door gekropen. Dit vraagt wel enige lenigheid.
En omdat Lei inmiddels ook op leeftijd is, wordt na ruim

33 jaar het stokje doorgegeven. Michèl van Montfort, bank-

werker en o.a. bekend door het maken van poorten, is be-

reid deze klus over te nemen. Als tweede man heeft hij
Stephan Mestrom aan zijn zijde. Ze zorgen ervoor dat de

klokken zullen blijven luiden. We wensen hun vanuit de gemeenschap veel succes hiermee. En voor Lei: “bedankt en
alle goeds”.
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’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. Jaarlijkse 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
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Glasvezel in Sint Joost
is dichterbij dan ooit!
DELTA Fiber Netwerk start een glasvezelcampagne in de

gemeente Echt-Susteren. Als 35% van de inwoners ‘ja’

zegt tegen de aanleg van een glasvezelnetwerk en vóór
3 februari 2021 een abonnement afsluit bij één van de te-

Supersnel en stabiel

Voor steeds meer dagelijkse en toekomstige ontwikkelin-

gen heb je een betrouwbare verbinding nodig. Met het hele
gezin tegelijk online op verschillende apparaten, interac-

tieve tv kijken én gamen. Met glasvezel kan het gewoon,
zónder snelheid of stabiliteit te verliezen. Met glasvezel

haal je de modernste technologie met een enorme capaciteit in huis. Het biedt ruimte voor nieuwe ontwikkelingen
en mogelijkheden voor de toekomst.

lecomaanbieders, komt er glasvezel.

Gratis aansluiting

DELTA Fiber Netwerk begrijpt dat de inwoners in deze on-

betaalt zijn de abonnementskosten bij één van de telecom-

zekere tijden door het coronavirus veel andere zaken aan
hun hoofd hebben. Maar juist in deze tijd, waarin veel men-

sen thuiswerken, studenten online les krijgen en we steeds
vaker met elkaar videobellen, ervaren we hoe belangrijk een
stabiele en snelle internetverbinding is. Het houdt ons verbonden met elkaar.

Wie is DELTA Fiber Netwerk?

DELTA Fiber Netwerk (voorheen Glasvezel buitenaf) vindt

dat iedereen in Nederland recht heeft op internet via glasvezel. Inmiddels hebben al ruim 700.000 huishoudens en

bedrijven de beschikking over een glasvezelaansluiting van
DELTA Fiber Netwerk. En daar komen iedere maand gemiddeld nog 7.000 huishoudens bij.

De glasvezelaansluiting is helemaal gratis. Het enige dat je
aanbieders: Caiway, DELTA, Helden Van Nuof Online.nl. Dit
betekent over het algemeen dat je niet duurder uit bent dan
nu, maar wel alle voordelen van glasvezel hebt.
Online informatieavond

Op dinsdag 8 december en woensdag 16 december vindt er
om 19.30 uur een online informatieavond plaats. Tijdens

deze online informatieavond geven wij een presentatie

waarin we je alles uitleggen over glasvezel én over de campagne in de dorpen van de gemeente Echt-Susteren. Na afloop kun je vragen stellen via de zogeheten live chat. Alle

informatie om deel te nemen vind je op gavoorglasvezel.nl
en selecteer dan Echt-Susteren of vul je postcode in.

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen tijdens

de glasvezelcampagne? Ga naar onze website gavoorglasvezel.nl en meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.

Fanfare St. Judocus wenst u prettige
feestdagen en een gezond 2021!
In dit december nummer van ’t Klökske kijkt de fanfare terug op een zeer bewogen en vreemd jaar.

Maanden geen repetities, bijna geen optredens, geen bevrijdingsconcerten en geen activiteiten zoals het
kienen, de jaarlijkse rommelmarkt, de donateursactie etc.

Wij hopen in 2021 weer wat vaker van ons te mogen laten horen. Terugkijkend op 2020 willen we u bedanken voor de steun

in het afgelopen jaar: oud papier ophalen, kledinginzameling, de Grote Clubactie, Rabo Club Support of anderszins.

Als fanfare bekijken we nog of en hoe we - rekening houdend met alle geldende maatregelen - in de decembermaand muzikaal
van ons kunnen laten horen.

Wij wensen u fijne feestdagen, een gezellige kerst en een goed uiteinde. Graag tot in 2021!
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Glasvezel
in gemeente
Echt-Susteren
is dichterbij
dan ooit!
Meld je
aan vóór
3 februari

Wat ons betreft binnenkort ook in de
dorpen van gemeente Echt-Susteren:
het allersnelste glasvezel internet! Dat
kan als 35% van de inwoners ‘ja’ zegt
tegen de aanleg van een glasvezelnetwerk
én een abonnement afsluit vóór 3 februari
2021. Als deze 35% wordt behaald, gaan
we ook glasvezel bij jou aanleggen.
Dus elk abonnement brengt iedereen in
gemeente Echt-Susteren weer een stapje
dichterbij!! Kijk voor meer informatie op

gavoorglasvezel.nl
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Mannenkoor De Wiejerdzangers sluit het jaar 2020 af
met een onwerkelijk gevoel.

Ondanks lange perioden van goed weer hebben we nauwelijks een vakantiegevoel

gehad. Het was voor ons mannenkoor meer zoiets van een winterslaap in voorjaar,

zomer en herfst. We missen al maanden onze repetities en de daarbij horende gezelligheid. We konden geen jubileumconcert
geven bij gelegenheid van ons 35-jarig bestaan. Concerten met bevriende koren hebben wij gemist. We hielden geen dona-

teursactie, sponsors werden niet benaderd, contributie werd dit jaar niet gevraagd aan onze leden. We hopen dat deze stil-

stand snel voorbij zal zijn, en dat we elkaar binnenkort weer op vertrouwde wijze kunnen ontmoeten. Iedereen die ons in
het bijna afgelopen jaar gesteund heeft, op welke manier dan ook, bedankt voor je bijdrage. Verder wensen we iedereen
alvast fijne en gezellige feestdagen, en vooral een goede gezondheid.
Bedankt, en we zien jullie graag in het volgend jaar.
Groeten van Mannenkoor De Wiejerdzangers.

Dag lieve kinderen van Sint Joost,

Gelukkig zijn we zijn weer aangekomen in het mooie Nederland
en zwaaiden wij naar alle kinderen van St. Joost op afstand.
Deze keer zal het Sinterklaasfeest helaas wat anders zijn
Zonder intocht in Sint Joost, dat is natuurlijk niet zo fijn
Alle grote mensen moeten nu even wat afstand houden van elkaar
Dus geen groot feest samen, dat voelt ook voor ons een beetje raar
Hopelijk kan het Jeugdwerk ons helpen met een aantal zaken
om er binnen de regels tóch nog een mooi feest van te maken
We begrijpen dat iedereen erg nieuwsgierig naar wat dit is
maar we laten jullie nu nog even in het ongewis
Papa’s & mama’s houden hun Facebookpagina in de gaten
want Piet gaat jullie op de Jeugdwerk Sint Joost pagina bijpraten.
Hebben jullie al een verlanglijstje gemaakt en schoentje gezet?
Want dat belooft al veel voorpret!
Vergeet niet: samen staan we sterk en blijf gezond
Wij wensen iedereen een mooie pakjesavond!
Lieve groetjes van Sint & Piet
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Op 31 oktober was het Halloweenfeest.

We willen via deze weg iedereen die heeft meegewerkt bedanken!
Het was een leuke activiteit!
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Activiteitenagenda
December 2020
Di 1

Zonnebloem

Welfare

13.30

Sint Joas Broesj

Sint JoosterWinterkwis

14.00

Do 10

Jeugdwerk

Za 12

Buurtvereniging Put 6

Vr 11
Di 15

Zonnebloem

Wo 16 Jeugdwerk
Vr 18

Jeugdwerk

Do 24

Par.com. H. Judocus

Za 26

Par.com. H. Judocus

Do 24
Zo 27

Ma 28

Par.com. H. Judocus
Geiteclub Iris 2

Fanfare St. Judocus

Wo 30 Jeugdwerk
Januari 2021
Za 2

Zo 10

vv St. Joost
Jeugdwerk

Wo 20 Jeugdwerk
Do 21

Jeugdwerk

Vr 29

Jeugdwerk

Za 23

Zo 31

Jeugdwerk
Jeugdwerk

Februari 2021
Za 6

Welfare

Clubwerk groep 5 & 6
Clubwerk groep 7 & 8
Gezinsmis Kerst

Nachtmis Kerst mmv Amami

‘t Buujelt

10.00

Cherty

13.30

‘t Patronaat
‘t Patronaat

19.00

‘t Buujelt

19.30

Kerk

20.00
21.30

‘t Buujelt
Kerk

Mis 2de Kerstdag mmv Dameskoor

11.00

Kerk

Oud papier ophalen

18.00

Huis-aan-huis

Trimloop

15.00

Voetbalterrein

Clubwerk groep 5 & 6

19.00

‘t Buujelt

10.30

‘t Buujelt

Winterwandeling
Winteractiviteit

Kroekestoppemiddag

Clubwerk groep 3 & 4
Clubwerk groep 1 & 2
Clubwerk groep 7 & 8

Kroekestop altenatief receptie

14.11
18.30
20.00
14.11

Café ‘t Heukske

’t Patronaat

’t Buujelt
‘t Buujelt

’t Patronaat

Trimloop

15.00

Voetbalterrein

Jeugdwerk

Vasteloavesdisco

18.30

’t Patronaat

Jeugdwerk

Di 16

Jeugdwerk

Di 16

Jeugdwerk

Di 16

Workshop Cherty

18.30

vv St. Joost

Zo 07
Vr 12

Clubwerk groep 3 & 4

’t Patronaat

Jeugdwerk

Kroekestop bonte middag
Appelsiene goaje

Vasteloavesspeurtocht

Aafsloeting Kroekestöp

14.11
13.11
14.11
19.45

’t Patronaat
’t Patronaat
’t Patronaat
’t Patronaat

De volledige activiteitenagenda 2020 vind je op www.sintjoas.nl
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