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De grote klusdag
van de speeltuin
en de Wei

Op zaterdag 27 maart is er veel werk

verzet om de speeltuin en de Wei weer
veilig en mooi te maken.

Een 25-tal vrijwilligers hebben die zaterdag hard gewerkt.
Het zand moest aangevuld worden, speeltoestellen geschil-

derd, onkruid gewied en de stenen weer schoongeveegd.
En nog 101 andere klusjes.

Ondanks de stortbuien van die dag, bleven de vrijwilligers enthousiast. Er waren ook een aantal nieuwe vrijwilligers, waar-

door niet iedereen elkaar kende. Dat maakte het juist weer leuk.
Het voelde als een echt team. Er werd ook goed voor ze
gezorgd, koffie met vlaai en een heerlijke lunch.

Sint Joostertrimloop
gaat niet door

Of er nu wel of geen versoepelingen van de maatregelen
tegen het corona virus komen, de trimloop welke gepland

staat voor zaterdag 1 mei gaat NIET door. Nu de overheid
volop aan het vaccineren is, zien we licht aan het einde van

de tunnel. Wij hopen dan ook 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 groepen te rennen op de bospaden in de mooie bossen rondom
het sportpark Tussen De Berken.

Let goed op en blijf gezond, Vv St. Joost

Toen om 15 uur alles weer opgeruimd was, zag de speeltuin

en de wei er weer prachtig uit. En hier was iedereen natuurlijk

trots op. Het is en blijft een speciale plek in het dorp. Iets om

trots op te zijn. Er wordt dagelijks veel gebruik van gemaakt
door de kinderen uit het dorp en schoolgaande kinderen. En

met goed weer zijn ook kinderen uit de omliggende dorpen
hier te vinden.

Toch is het na zo’n dag hard werken jammer dat er dan toch
mensen zijn die anders denken over een mooi opgeruimde en
veilige speel- en woonomgeving. Zo af en toe worden er stuk-

ken huisraad gedumpt in de speeltuin. Het kost extra geld om
dit op te ruimen, bovendien is het ook nog eens gevaarlijk voor
de kinderen die daar spelen.

Namens de speeltuin en de Wei willen wij u ook vragen om

samen met ons te zorgen dat dit prachtige stuk in het dorp
schoon en veilig blijft.

En wilt u ook graag helpen tijdens
een van onze klusdagen, dan bent
u altijd welkom.

U kunt zich aanmelden bij
Leon Verkoulen,
06-22903407.

1

Parochie H. Judocus St. Joost

Caulitenstraat 4, 6112 AL St. Joost. Pastoor Kanke 481659 of 06-51591100. E-mail r.kanke@home.nl

Diaken Mestrom 0475-481754, Parochiekantoor 06-18477883. E-mail parochiekantoor.sintjoost@gmail.com
Internetlink www.parochieecht.nl Regio Bank NL 97 RBRB 0954 5229 07

H. Missen en Misintenties mei 2021

Zaterdag 29 mei 2021

Zaterdag 1 mei 2021

Voor: Mia Evers-Palmen( c ).

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

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

Voor: Ouders Linssen-Tholen en Sef, Jan en Harry Linssen,

We mochten een bericht ontvangen van Pater von Pey ter

Zaterdag 8 mei 2021

Beste Mensen van St. Joost,

Voor: Ouders Emiel Thoolen en Gert Thoolen-Meuwissen en

gedacht. Jammer dat het te veel van mij vraagt om iedereen

Joep Dircks, Joep Nizet ( c ).

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

schoonzoon Har van der Goot, Harrie Rutten namens
“De

Ontspanningsvereniging”,

“De Ontspanningsvereniging”.

Jan

Cremers

namens

Zaterdag 15 mei 2021

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

Voor: Maria Halmans-Erfkämper, Bella Loven-Peters ( c ).
Zaterdag 22 mei 2021, Pinksterzaterdag

91 jaar is geen rond getal maar velen hebben aan mij
te antwoorden, maar het geeft me veel plezier en daarom
deze brief. Voor jullie allemaal hartelijk dank voor alle
attenties en sympathie.

Het heeft me goed gedaan.

Ik wens jullie allen alle goeds.
Ber von Pey, MSC

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

Renovatie van de kerktoren en de schoorsteen

en overleden kinderen,

steigers. De west- en zuidzijde zijn door de slagregens

Voor: Ouders Frans Janssen en Elisabeth Janssen-Brouwers

Ouders Gerard Vossen en Gré Vossen - van der Werff, Wil
op het Veld( c ),

Ouders Emiel Thoolen, jaardienst en Gert Thoolen-Meuwissen en schoonzoon Har van der Goot, Voor een bijzondere

intentie.

1ste Pinksterdag 23 mei 2021
Communiemis 10.30 uur.

Deze mis is alleen bestemd voor de communiekinderen,

hun ouders, broertjes en zusjes.
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gelegenheid van zijn verjaardag

Zoals u wellicht gezien heeft, staat de kerktoren in de
behoorlijk aangetast en zullen daarom gerenoveerd wor-

den. Ook de schoorsteen heeft veel te lijden gehad van het
weer en is daarom een stukje afgebroken.

Pinksteren
Pinksteren is de vijftigste dag, de laatste dag van de Paas-

Kom in ons midden, Geest van opstandigheid,

verwerken wat er met Jezus gebeurd is. Ze voelden zich ver-

aan alles wat gerechtigheid bouwt,

tijd. De leerlingen van Jezus hadden tijd nodig om te
slagen. Dan met Pinksteren komt het heilig vuur over hen.

De kracht van de Geest. Een verbindende kracht, die
mensen wereldwijd op elkaar wil betrekken en bij elkaar
wil brengen.

die ons de kracht geeft om mee te werken
aan alles wat tranen droogt,

aan alles wat leven bevordert,

aan alles wat strijdt tegen de dood.

De schuchtere leerlingen worden moedige apostelen. Ze

Belangrijk is ook de samenhorigheid, we maken dit samen

reerd. Het prille begin van de kerk.

bepaalde ideaal, wordt het alleen maar versterkt als we dit

trekken erop uit en beginnen te getuigen. Ze zijn geïnspiEn jij? Waarvoor geraak jij in vuur en vlam? Is er iets waar

jij het warm van krijgt, waarvan je voelt dat het precies niet

te stoppen is? Iets waar je enorm veel energie van krijgt.

Het is alsof er een kracht, diep in jezelf wordt aange-

sproken en die niet te stoppen is. Je hebt geen keuze meer,

mee. Als we ons enthousiast kunnen voelen voor een

kunnen delen met mensen die hiervoor ook in vuur en vlam
staan. En als het door omstandigheden weer een beetje

wegebt, is het superbelangrijk dat we weer samenkomen en

ons weer laten aansteken, zodat we weer ‘begeesterd' onze
weg verder kunnen zetten.

je hebt dit te doen. Je wordt voortgestuwd.

Zo wordt zijn boodschap ook de opdracht van zijn leerlin-

je trots op bent en die je zonder die stuwkracht, zonder dat

kerk opnieuw vorm krijgen. Zalig Pinksteren.

Misschien heb je in je leven wel zaken verwezenlijkt waar
enthousiasme, zonder die geestdrift anders nooit had

gen. Hun taak blijft ook de onze. Op zo’n manier kan de

kunnen waarmaken. Natuurlijk is er ook doorzettingsver-

mogen en talent nodig om iets te bereiken, om soms

moeilijke dingen aan te kunnen, maar zonder de geestdrift
is alles zoveel zwaarder.

Geestdrift, vurig enthousiasme, zorgt ervoor dat we
onze eventuele schrik en angst opzij durven zetten,
dat we grenzen durven verleggen, dat we durven
spreken, dat we dingen durven doen waarvoor
we anders niet de moed of het vertrouwen
zouden hebben.

Dat is wat de leerlingen van Jezus ook
ervaren hebben. Onder de begeestering van de heilige Geest gingen zij
getuigen van de Blijde Boodschap
van Jezus. De voorstelling van het

vuur dat zich in tongen op ieder van

hen neerzette is een prachtig beeld.

We hoeven die Heilige Geest niet

buiten ons te zoeken. Die is diep in

ons, in de kern van wie we zijn, daar is

die Geest voelbaar is. Van daaruit kun-

nen we het vuur voelen branden, de ener-

gie voelen opspuiten. Dat uit zich in

blijheid, geduld, een ander iets gunnen, zin

máken, kunnen luisteren, kwaad met goed

vergelden. Dan weten wij: nu sta ik onder invloed
van heilige Geest.
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De communiecantjes
van Sint Joost - 2021
Normaal gesproken worden de kinderen voorgesteld
tijdens de voorstellingsmis. Helaas is dat dit jaar door

Covid19 niet mogelijk. Daarom hebben ze ervoor gekozen
om zichzelf op deze manier voor te stellen.

De communie vieren zij op 1ste pinksterdag (zondag 23

Ik ben

Pasqualle Erkens, 8 jaar. Zus van Fabyan en

dochter van Ronald en Veronique Erkens.

Mijn hobby’s zijn knutselen, bakken en buitenspelen.

mei). De communiemis is alleen bestemd voor de gezinnen. We gaan ervoor zorgen dat, ondanks de dan

geldende maatregelen, het een onvergetelijke dag voor
hen wordt.

Ik ben

Fabyan Erkens, 6 jaar. Broertje van Pasqualle

en zoon van Ronald en Veronique Erkens.

Mijn hobby’s zijn buitenspelen, bouwen met lego en
Ik ben Gideon

van Hoof, 7 jaar. Broertje van Evelien

auto’s.

en zoon van Giel en Sharon van Hoof- Vaessen.

Mijn hobby’s zijn freerunning, scouting en gamen.

Ik ben
Ik ben

Dani Knoben,

7 jaar. Zus van Eef en dochter

van Toine en Debby Knoben – Scheres.

Stef Cremers, 8 jaar. Broer van Lynn en zoon

van Barry en Peggy Cremers.

Mijn hobby’s zijn kickboksen, zwemmen en quad rijden.

Mijn hobby’s zijn paardrijden, buiten spelen en de dieren
verzorgen.

Ik ben

Indra Schaefer,

8 jaar. Zusje van Roan en

Dex Jansen, 6 jaar. Broer van Sem en zoon van

dochter van Carlo en Maud Schaefer – Philippen.

Björn en Lisanne Jansen – Fincken.

knutselen.

switchen.

Mijn hobby’s zijn dansen, turnen, buitenspelen en
4

Ik ben

Mijn hobby’s zijn buiten spelen, fietsen en Nintendo

Ik ben

Lynn Smeets, 8 jaar. Zus van Ward en Tuur en

Tessa Koonings,

dochter van Martijn en Doreth Smeets – Bosmans.

Ik ben

met vriendinnen.

Mijn hobby’s zijn dansen, met de honden spelen,

Mijn hobby’s zijn turnen, dansen, wandelen en afspreken

Ik ben

8 jaar. Zusje van Tim en

dochter van Roland en Petra Koonings.

knuffelen met de hamster, tekenen en knutselen.

Sven Rutten, 6 jaar. Broer van Sepp en Bas

en zoon van Guus en Josien Rutten – Caris.

Mijn hobby’s zijn zwemmen, lego bouwen en buiten
spelen.

Ik ben

Saar Coenen, 7 jaar. Zusje van Stan en Sem en

dochter van Bart en Loes Coenen – Hilkens.

Mijn hobby’s zijn papa en mama helpen, bakken en
knutselen.

Ik ben Elize

Maes, 7 jaar. Zusje van Lionne en doch-

ter van John en Linda Maes – Bierens.

Mijn hobby’s zijn dansen, spelletjes doen en Tiktok.

Ik ben

Boaz Geach,

7 jaar. Broertje van Tess en

Noah en zoon van Brian en Kirsten Geach – van Kollenburg. Mijn hobby’s zijn voetballen, buiten spelen,
Nintendo switchen en dieren verzorgen.
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Jeugdwerk
Organisatie Koningsdag

Wat een leuke activiteiten worden telkens georganiseerd! Zo ook Koningsdag! Ieder jaar vieren we de verjaardag van de
koning met alle kinderen uit het dorp.

De afgelopen jaren hebben we veel activiteiten voorbij zien komen: van spellen op het pleintje tot de zeepkistenrace, van
oud Hollandse spelen zoals koekhappen tot een coronaproof stoepkrijtwedstrijd!

Concreet houdt dit in: op 27 april een middag activiteit organiseren voor de kinderen van 0 t/m 12 jaar.
Ben je creatief en/of lijkt het je leuk om een activiteit een keer te organiseren?
Laat het Anniek Claessen weten: 06 12 60 80 13
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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. 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.

Paasspeurtocht
Lieve kinderen en ouders.

De paasspeurtocht van zaterdag voor Pasen is helaas alweer voorbij...toch

willen we nog even samen terugblikken op deze leuke en gezellige middag.
Het zonnetje zat mee, wat was het leuk om een grote glimlach te zien bij
de kinderen en wat hielpen de ouders goed mee... iedereen was heel en-

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

thousiast en dat vonden wij als organisatie natuurlijk super leuk en fijn!

Eindredactie

Dat de paashaas er ook bij was, dat was al helemaal geweldig... die kon

Coördinatie bezorging

zeker niet gemist worden bij onze speurtocht... dankjewel lieve paashaas

dat je de kinderen eitjes en chocolade bent komen brengen. Dit was toch
echt een leuke verrassing...

We willen iedereen bedanken die deel heeft genomen aan de paashaas
speurtocht. Verder een hartelijke dank aan boerderijwinkel Lizette voor de
sponsoring. Het was heel leuk om dit samen te doen,
we hebben genoten en wat hebben jullie het goed

gedaan... hopelijk word het volgend jaar weer z'n groot
succes...

Groetjes van de organisatie.

Frans Thoolen en Henk Claessen
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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Activiteitenagenda
April 2021
Ma 26
Di 27

Fanfare St. Judocus
Jeugdwerk

Mei 2021
Ma 31

Fanfare St. Judocus

Juni 2021
Za 05

Ma 28

vv St. Joost

Fanfare St. Judocus

Juli 2021
Za 03

Ma 26

vv St. Joost

Fanfare St. Judocus

Wo 28 Jeugdwerk
Do 29

Jeugdwerk

Augustus 2021
Za 07

Ma 23

vv St. Joost

Jeugdwerk St. Joost

Wo 25 Jeugdwerk St. Joost
Ma 30

Fanfare St. Judocus

September 2021
Za 04

Ma 27

vv St. Joost

Fanfare St. Judocus

Oktober 2021
Vr 1

Huis-aan-huis

Oud papier ophalen

18.00

Huis-aan-huis

Trimloop

16.00

voetbalterrein

Trimloop

16.00

voetbalterrein

Trimloop

16.00

voetbalterrein

Ouderavond bivak

19.00

Bergeijk

Trimloop

16.00

voetbalterrein

Trimloop

16.00

voetbalterrein

Halloween

18.30

Activiteit Koningsdag

Oud papier ophalen

Oud papier ophalen

Kindervakantiewerk

Vertrek bivak Bergeijk
Oud papier ophalen

Oud papier ophalen

Fanfare St. Judocus

Oud papier ophalen

vv St. Joost

Zo 31

Jeugdwerk

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

Za 06

vv St. Joost

Trimloop

15.00

Zo 21

Jeugdwerk

Intocht Sinterklaas

13.00

Wo 10 Jeugdwerk
Ma 29

Fanfare St. Judocus

December 2021
Za 04

vv St. Joost

Huis-aan-huis

Huis-aan-huis

Kindervakantiewerk

Start kinderwerk

November 2021

St. Maarten

Oud papier ophalen
Trimloop

18.30

Huis-aan-huis

Huis-aan-huis

Huis-aan-huis

voetbalterrein

18.00

Huis-aan-huis

15.00

voetbalterrein

t Klökske

Ma 27
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18.00

Jeugdwerk

Za 02

Ma 25

Oud papier ophalen

Fanfare St. Judocus

Oud papier ophalen

18.00

Huis-aan-huis

