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’t Patronaat is weer open!

nog niet omdat het een binnensport is.

Datzelfde geldt voor volksdansen en
seniorengym.

Mannenkoor De Wiejerdzangers mag

goed in de smaak

nu nog verboden is en wacht tot na de

Dit is alweer het 7e Klökske nieuwe

nog niet starten omdat binnen zingen
’t Patronaat is weer open voor maximaal 30 bezoekers en naar verwach-

’t Klökske valt

vakantie.

Samen koken en samen eten start

stijl. Gezien de hoeveelheid aangele-

verde artikelen én de vele positieve

reacties van lezers mogen we het een

ting per 1 juli voor maximaal 100

voorlopig niet omdat het kookteam

opgesteld en zijn allerhande maatre-

huidige maatregelen te organiseren.

Iedereen krijgt ’t Klökske in de bus,

Ook wordt al nagedacht over grotere

vrijwilligers van de verenigingen en het

bezoekers. Daarvoor is een protocol

gelen genomen om de 1,5 meter af-

stand en de hygiëne zo veel mogelijk
te kunnen garanderen.

Op 2 juli zijn alle gebruikers bij elkaar

geweest om de (on)mogelijkheden voor

de opstart van activiteiten te bespreken.

Een aantal activiteiten is alweer gestart,
zoals de openstelling van het café en

terras op vrijdagmiddag van 14.00 tot
17.00 uur. De schutterij en de fanfare

zijn weer met de repetities begonnen
volgens het KNMO protocol.

Het kienen van de fanfare is onder de
huidige omstandigheden helaas onmogelijk.

De Huiskamer Plus is vanaf 2 juli

het lastig vindt deze activiteit met de

activiteiten vanaf 1 september. Hoe

kunnen deze met enige creativiteit in
aangepaste vorm toch doorgaan?!

Door de sluiting van de afgelopen
maanden én het niet doorgaan van
veel activiteiten lijdt ’t Patronaat aan-

zienlijke financiële schade. De vereniis

gevraagd

de

van

de

exemplaren in ’t Patronaat, de kerk en
aan dat iedereen (ongeacht ja/nee-stic-

kers) ’t Klökske op prijs stelt. Mocht dit
niet zo zijn, meldt het dan aan de be-

zorger in jouw straat of per e-mail:
klokske@sintjoas.nl.

door te betalen. Eerder maakte de ge-

weer aan de deur voor de jaarlijkse vrij-

over deze periode aan ’t Patronaat
meente bekend dat verenigingen niet
zullen worden gekort op het jaarlijkse
subsidie, ondanks dat de activiteiten
een aantal maanden hebben stilgelegen.

niet vooralsnog niet doorgaan, zijn

huizen gebruik kunnen maken van de

juni is bekend dat ook gemeenschaps-

voor hun ook andere ruimtes beschik-

Tegemoetkoming schade COVID-19

De senioren willen gaan starten, met

Met deze twee regelingen wordt een

name de koersballers. Dit laatste kan nu

keer misgaan, dan liggen meeneem-

Kosten

Daarnaast maakte de Overheid half

baar.

parochiecomité. Mocht het tóch een

gemeente ontvangen huursubsidie

weer beperkt open met een klein aantal

deelnemers. Omdat veel activiteiten

dankzij de adequate bezorging door de

bij Boerderijwinkel Lizette. Wij nemen

Financiën

gingen

groot succes noemen.

(TOGS).

deel van de schade gedekt.

In september komen onze vrijwilligers
willige bijdrage. Wij hopen dat ook dan
de grote waardering zal blijken. De kosten van het huidige (nagenoeg advertentie loze) Klökske zijn veel hoger dan

wij in het verleden betaalden aan uitge-

verij Gilsing. Het adviesbedrag is
daarom 12 euro, dat is slechts 1 euro
voor elke mooie maandelijkse uitgave.

Stichting
Gemeenschapsbelangen
Sint Joost
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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
Regio Bank NL 97 RBRB 0954 5229 07

H.Missen en Misintententies juli 2020
Zaterdag 4 juli 2020

Noortje als misdienaar.

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

Eindelijk weer samen Eucharistie vieren

Voor: Ouders Frans Janssen en Elisabeth Janssen-Brouwers

delijk: Wij mogen weer in de kerk samen komen om Eucha-

Zanggroep Amami.

en overleden kinderen, Har van der Goot.
Zaterdag 11 juli 2020

19.15 uur H. Mis, Pastoor Kanke - Diaken Mestrom.
Orgel met zang.

Voor: Mia Mestrom-Craenen 1ste jaardienst en zoon Harold.
Zaterdag 18 juli 2020

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

Voor: Jaardienst Peter Beunen, Ouders Mia van Neer-Meuwissen en Jan van Neer, Ouders Emiel Thoolen en Gert
Thoolen-Meuwissen, Har van der Goot.
Zaterdag 25 juli 2020

19.15 uur H. Mis, Pastoor Kanke - Diaken Mestrom.
Orgel met zang.

Voor: Maria Halmans- Erfkämper vanwege verjaardag.
Het Parochiekantoor is weer iedere donderdagmiddag
van 13.00 tot 15.30 uur geopend.
Viering Sacramentsdag

In Sint Joost en Echt werd Sacramentsdag in het weekend

van 13 - 14 juni gevierd. Vanwege de coronacrisis vond er

Wat in het vorig Klökske nog niet zeker was, is nu wel dui-

ristie te vieren. En sinds Sacramentsdag (13/14 juni) mag

ook weer de H. Communie uitgedeeld worden. Dat zijn de
heugelijke feiten. Laten wij daarvoor dankbaar zijn! Jezus
zelf heeft immers beloofd: Als iemand van dit brood eet,
zal hij leven in eeuwigheid (Joh.6, 51).

De bijkomende veiligheidsmaatregelen nemen wij dan
ook graag op de koop toe. Deze zijn:

• U mag geen gezondheidsklachten hebben (anders thuis
blijven)

• Bij binnenkomst dienen de kerkgangers de handen te ont-

smetten met het ontsmettingsmiddel dat bij de ingang
van de kerk ter beschikking wordt gesteld.

• Graag te allen tijde (bij lopen en zitten) 1,5 meter afstand-

houden. Volg a.u.b. de aanwijzingen op van onze plaatsaanwijzer.

• Hoe gek het ook klinkt: Volkszang is verboden (want zin-

gen staat, wat de verspreiding van de ademlucht betreft,
gelijk aan hoesten)

• De priester staat bij het uitreiken van de communie achter een zogenaamd hoestscherm, de parochianen wordt
gevraagd hun handen vlak voor de communie nog een

keer te ontsmetten (de ontsmettingszuil staat dan voor
in de kerk.)

in Echt geen traditionele sacramentsprocessie plaats. Er

Belangrijk: Graag van tevoren opgeven

Pastoor Kanke gaf de eucharistische zegening (zegening

ven voor de H. Mis, nu wij vanaf juli met maximaal 100 per-

stond in de Landricuskerk wel wat bijzonders te gebeuren.
met de monstrans) vanuit de hoogte, namelijk vanaf het
2

dak - toren van de kerk. Hij werd hierbij geassisteerd door

Misschien vindt u het gek dat u zich nog altijd moet opgesonen bij elkaar mogen komen.

Dit heeft twee redenen: Ten eerste halen wij in de Judocus-

Dromen over die wereld, waarin recht zal gedaan worden

hebben ingericht (rond elke zitplaats moet naar alle kanten

wordt en waarin je bij de hand wordt genomen.

kerk maar ca. 75 zitplaatsen, nadat wij de kerk coronaproof

1,5 meter vrij gehouden worden). Maar ook al komen maar

zelden 75 personen naar een gewone mis op zaterdagavond, zo is de registratie van naam en telefoonnummer
belangrijk voor een eventueel contactonderzoek bij het heel

aan alle volken, waarin het geknakte riet niet gebroken
Dromen zo mooi, zo fundamenteel, zo ademgevend en
adembenemend.

Dromen die vrijmaken, en niet vrijblijvend zijn

uitzonderlijke geval van een besmetting.

Want we weten ten diepste: het is een serieuze droom.

Dus graag voor elke mis of voor een reeks missen opgeven

het gaat om leven en dood.

bij Jeannie van der Goot-Thoolen, tel.482071 op werkdagen
van 19.30 – 21.00 uur. Uw naam en telefoonnummer wordt

dan geregistreerd. U kunt trouwens bij die gelegenheid ook

eerder opgegeven misintenties gratis opnieuw opgeven
resp. nieuwe misintenties opgeven.
Sacramentsdag 2020

Omdat nog geen processies waren toegestaan, heeft pas-

toor Kanke dit jaar naar een alternatief gezocht. Op zondag

14 juni heeft hij vanaf de toren van de Landricuskerk alle

parochianen gezegend met de monstrans (de gouden houder met de grote hostie). Ook de parochianen van Sint Joost
waren bij deze zegen uitdrukkelijk ingesloten. Foto’s van
deze zegening vindt u op de website
www.parochiesintjoost.nl > Nieuws.

Het gaat ook over brood breken en delen;

Het gaat om een fundamentele levenshouding
die we hier proberen in te oefenen

om op een nieuwe manier in het leven, in de samenleving
te staan, iedere dag opnieuw.

Er wordt verteld over zo’n droom:

over wat de Messias zal gaan doen,
met mooie woorden, zo hoopvol:

“Je zult het geknakte riet niet breken,

en de kwijnenende vlam niet uitblazen“.

Je voelt de kwetsbaarheid van het leven erdoor heen
en daar hebben we vanaf te blijven.

We mogen niet stuk maken, niet breken wat al zo
breekbaar is, soms in een mensenleven.

We hebben het dan te behoeden, te beschutten,
te beschermen.

Ik denk aan mensen die soms zoveel last te dragen hebben,
die misbruikt worden, seksueel, economisch,
of die psychisch zwaar belast zijn.

En in deze dagen denk ik bij kwetsbaarheid ook aan ieders
eigen leven, waar kwetsbaarheid een grote rol kan spelen,
vanwege dilemma’s in ons leven,

vanwege kinderen die uiterste zorg vragen.

Ieder van ons heeft daar zijn/haar eigen verhaal daarbij.
We worden bij de hand genomen. We worden behoed
en beschermd.

Ik heb je geroepen.

om ogen van blinden te openen

om wie geboeid is uit de kerker te leiden.
Dromen met handen en voeten.

Soms gaan we dromen, omdat het anders niet te harden is,

omdat er iets fundamenteels nee zegt in je, dat het leven
zo toch niet bedoeld kan zijn.

Dromen als protest tegen de bestaande werkelijkheid.
Als het goed is - denk ik - doen we dat in de kerk ieder
weekend weer. Dromen, die ons zeggen, over hoe het

bedoeld is, hoe het zou kunnen zijn.

We weten bijna allemaal,

dat we soms tot de groep van de geroepenen behoren
maar soms ook bij diegenen die blind zijn,

die vastzitten, die geboeid zijn, door wat dan ook in het
leven.

Het zijn schitterende beelden.

We worden opgeroepen zijn droom handen en voeten
geven.
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Dit is een advertentie.

Energiebesparende

maatregelen huiseigenaren
Het Rijk heeft extra financiële

middelen

vrijge-

maakt om huiseigenaren
voor te lichten en te stisparende

maatregelen

te

muleren om energiebenemen.

De

gemeente

Echt-Susteren maakt gebruik van deze Regeling Reductie
Energiegebruik. De Energie Coöperatie Echt-Susteren

Energie (ESE) heeft van de gemeente voor de uitvoering
een subsidie ontvangen.

Huiseigenaren uit de gemeente Echt-Susteren kunnen bij

ESE een voucher aanvragen en tot het waardebedrag van de

voucher, zijnde € 70,00, kleine energiebesparende producten aanschaffen, zoals tochtstrips, radiatorfolie, energie-

besparende LED lampen, slimme radiatorkranen, isolatie-

materiaal, een douchekop die water bespaart, energiever-

bruik-meters, een slimme thermostaat, deurborstels,
radiatorventilator, waterzijdig inregelen CV, luchtafschei-

der CV, vuilafscheider CV, kraanfilter en advies mbt het verduurzamen van de woning.

Er wordt een voucher

per woning verstrekt.

De kosten van de gekozen

maatregelen kunnen, tot

Nieuws van de fanfare
De muzikale activiteiten van de fanfare
mogen langzaam weer opgestart worden!
Vrijdag 19 juni vond de eerste repetitie

plaats: met de helft van het orkest en eenieder op 2 meter afstand van elkaar.

Voor iedereen een spannend moment om na 14 weken het

samen muziek maken weer voorzichtig op te pakken. Wat
betekent dat voor de andere activiteiten van de fanfare?
Vakantieconcert

De fanfare heeft –in overleg met het Thomashuis– besloten
het Vakantieconcert dit jaar geen doorgang te laten vinden.
De fanfare mag nog niet gezamenlijk repeteren, maar
bovenal is het voor leden, vrijwilligers en publiek bijna

onmogelijk deze traditiegetrouwe seizoensafsluiting met de
huidige richtlijnen door te laten gaan. Dit bijzondere moment

van samenzijn zou dit jaar zo anders zijn door de 1,5 meter

regel, dat we liever wachten op minder onzekere tijden. Zodat
iedereen met een prettig gevoel aanwezig kan zijn.
Kienen

Ook het kienen wordt voorlopig niet opgestart. Met de
huidige richtlijnen mogen ‘slechts’ 30 personen in de grote

zaal van het Patronaat. Het kienen wordt wekelijks bezocht

door 90 tot 110 personen. Een opstart is daarom voorlopig
niet aan de orde.

het waardebedrag van de

Voor het meest actuele nieuws rondom de fanfare:

reerd bij ESE.

(u hoeft zelf geen account te hebben).

voucher, worden gedecla-

Kijk voor meer informatie en het aanvragen van de
voucher op www.echtsusterenenergie.nl (kies - over de

coöperatie projecten – RRE actie).

Vraag snel de voucher aan want op is op.

www.facebook.com/fanfarestjudocus

Aandachtspunten oud papier ophalen

Wat wel doorgaat is het maandelijks oud papier ophalen op

de laatste maandag van de maand.In juni op maandag 29
juni, in juli maandag 27 juli vanaf 18.00 uur. Kleding en
schoenen kunt u ten behoeve van de fanfare deponeren
in de container naast de kerktoren.

Wij vragen nogmaals ieders aandacht voor de volgende
twee zaken:

• Zet het oud papier aan de juiste zijde van de straat neer!
Dit is belangrijk voor de veiligheid van onze ophalers. De
‘juiste zijde’ is gelijk aan de plek van de duobakken.

• De laatste maanden merken onze ophalers dat de dozen
steeds zwaarder worden. Wilt u er rekening mee houden,
dat alle dozen goed getild kunnen worden om in de
kraakwagen te gooien?
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Hartelijk dank voor uw begrip en het maandelijks buiten
zetten van uw oud papier!

Sint Jooster Trimloop afgelast
Ondanks het versoepelen van de maatregelen tegen het coronavirus gaat
de trimloop d.d. 4 juli niet door. Hardlopers, het is goed om de conditie op peil te houden. Jullie kunnen in kleine groepen, conform

de richtlijnen van het RIVM, rennen over de paden in de mooie

bossen rondom ons sportpark Tussen De Berken. Met een goede conditie
is het te zijner tijd ook weer leuk om aan de maandelijkse trimloop deel

,
t Klökske
Colofon

Nummer 7, juli 2020

te nemen. Let goed op jullie zelf, houd je aan de geldende regels en blijf

Kopijdatum Klökske augustus

Met sportieve groeten, vv St. Joost.

’t Klökske is een maandelijkse uitgave

gezond.

Creatieve ideeën in Coronatijd

15 juli

van Stichting Gemeenschapsbelangen
Sint Joost.

’t Klökske wordt gedrukt in een oplage

van 650 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 en bij Boerderijwinkel Lizette liggen meeneemexemplaren.

Creatieve ideetjes in Coronatijd

Jaarlijkse wordt in september door de
verenigingen huis aan huis een vrijwil-

lige bijdrage opgehaald. Het adviesbedrag €12,00 per bezorgadres. De vrijwillige bijdrage kan ook per bank wor-

den betaald: NL24RABO0142009466 ten
name van Stichting Gemeenschapsbelangen Sint Joost o.v.v. Klökske.

Sponsorbijdragen 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
Parochiecomité H. Judocus
Interhor Insectenwering

Claessen Advies & Training
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Bivak 2020
Zoals in het vorige Klökske reeds aangekondigd, zullen
we geen 5 dagen op bivak kunnen gaan. Heel jammer

maar hopelijk kan dat het volgend jaar wel weer. Het
bivakteam wil desondanks toch iets organiseren in deze
week. De eerste vergadering is geweest. Afgesproken is

dat er activiteiten worden georganiseerd op maandag,
dinsdag en woensdag.

De activiteiten zullen in lijn zijn met voorgaande jaren. Het

team gaat nu aan de slag om deze verder uit te werken,
zoals afspreken van locaties e.d. Vanaf juli start dan de
inschrijving. Natuurlijk volgt er dan verdere informatie.

Uiteraard zullen wij bij alle activiteiten erop toezien dat de

actuele regels worden nageleefd. Verdere info volgt via een
aparte folder, facebook en website sintjoas.nl.

Maandag 10 augustus

13.30 – 17.00 uur
19.00 -?

Activiteit groep 1 t/m 6
Activiteit groep 7 en 8, tieners en tieners+

Dinsdag 11 augustus

10.00 – 17.00 uur
10.00 - ?

Activiteit groep 1 t/m 8
Activiteit tieners en tieners+

Woensdag 12 augustus

13.30 – 17.00 uur
18.30 – ?

Activiteit alle groepen
Activiteit alle groepen

Reserveer alvast de datums.
Verdere info volgt via een aparte folder, facebook en website sintjoas.
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KVW 2020 gaat door!
Jippie!

Wij zijn blij om jullie te kunnen vertellen dat KVW door kan
gaan! Dit jaar zal KVW plaatsvinden op tweelocaties. Op
beide dagen zal de onderbouw op de ene locatie zijn en de

bovenbouw op de andere dag. Jullie worden na inschrijving
geïnformeerd over wie wanneer op welke locatie KVW heeft.
Kinderen konden zich inschrijven tot 21 juni 2020.

Uiteraard wordt KVW geheel georganiseerd met in achtneming van de maatregelen van het RIVM.

Het KVW zal plaatsvinden op woensdag 15 en donderdag
16 juli. Bij slecht weer kan KVW 2020 dit jaar helaas niet
plaatsvinden, hierover worden jullie tijdig geïnformeerd!

Verdere informatie en het opgaveformulier vind je op
Facebook, www.sintjoas.nl en Basisonline. We zien jullie
snel, tot dan!
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Activiteitenagenda
Juni 2020
Ma 29

Fanfare St. Judocus

Oud papier ophalen

18.00

Huis-aan-huis

14.30

‘t Patronaat

Oud papier ophalen

18.00

Huis-aan-huis

Za 01 vv St. Joost

Trimloop onder voorbehoud

16.00

Voetbalterrein

Ma 31

Oud papier ophalen

18.00

Huis-aan-huis
Voetbalterrein

Juli 2020
Vr 03

Sint Joas Broesj

Media inloop

Do 16

Jeugdwerk St. Joost

KVW

Wo 15 Jeugdwerk St. Joost
Ma 27

Fanfare St. Judocus

Augustus 2020
Ma 10

Jeugdwerk St. Joost
Fanfare St. Judocus

September 2020

KVW

Bivak t/m woensdag 12 augustus

Za 05

vv St. Joost

Trimloop

16.00

Zo 06

Buurtvereniging Put 6

Jaarlijkse fietstocht

13.00

Za 05

Zo 06
Vr 18

Jeugdwerk St. Joost

Schutterij St. Joris
Sint Joas Broesj

Zo 20

Schutterij St. Joris

Vr 25

Geiteclub Iris 2

Vr 25
Vr 25

Ma 28

Sint Joas Broesj

Fanfare St. Judocus

Fanfare St. Judocus

Oktober 2020
Vr 09

Sint Joas Broesj

Ma 26

Fanfare St. Judocus

Feestavond

Kofferbakverkoop

14.00

‘t Patronaat

Live-muziek met Peter Gerts

14.00

’t Patronaat

Koningsschieten
Werkstage

Roergalmconcert met Koningsbosch
Oud papier ophalen

Oktoberfeest met de Beesehofkapel

13.30
20.00
18.00
14.00

Concert

19.30

Za 31

Feestavond

20.00

Buurtvereniging Put 6

’t Patronaat

Sint JoosterHerfstkwis

Za 17 M.K. De Wiejerdzangers

November 2020

Oud papier ophalen

18.00

Kerkplein

’t Patronaat

Huis-aan-huis
‘t Patronaat

‘t Patronaat

Huis-aan-huis

Za 07

vv St. Joost

Trimloop

15.00

Voetbalterrein

Zo 22

Jeugdwerk St. Joost

Intocht Sinterklaas

13.00

't Patronaat

Ma 30

Fanfare St. Judocus

Oud papier ophalen

18.00

Huis-aan-huis

Sint Joas Broesj

Sint JoosterWinterkwis

14.00

‘t Patronaat

Fanfare St. Judocus

St. Judocusviering

19.15

Kerk

Di 10

Vr 27

,

Jeugdwerk St. Joost
Sint Joas Broesj

December 2020
Vr 11

Sint Maarten

Live-muziek met Theikes Sound

18.30
14.00

Kerkplein

‘t Patronaat

t Klökske

Za 12
Za 12

Buurtvereniging Put 6

Workshop Cherty

De volledige activiteitenagenda 2020 vind je op www.sintjoas.nl
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20.00

10.00

Cherty

