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Dank aan alle
vrijwilligers

In memoriam:
Theo van Wegberg

We hadden de hoop dat in 2021 weer alles ‘normaal’ zou worden

Thei is tot de dag van zijn

ken. Doch het coronavirus bleef ons parten spelen. Op de mo-

geweest als bestuurslid van

en dat we alle activiteiten weer als vanouds konden gaan oppak-

overlijden zo’n 50 jaar actief

menten ‘dat het verantwoord kon’ hebben we met veel

Stichting Gemeenschapsbelan-

creativiteit toch nog heel wat activiteiten kunnen organiseren. Op

gen Sint Joost. Ondanks dat

die manier droeg onze gezamenlijke inzet ertoe bij dat daar waar

hij een aantal jaren geleden

De afgelopen weken werden we opnieuw geconfronteerd met oplo-

ken bij alle ontwikkelingen binnen de stichting. Het grootste deel

maar enigszins mogelijk het dorp in beweging bleef.

pende besmettingen en een daaropvolgende lockdown. Deze duurt

wat

stappen

terug

heeft

gedaan, bleef hij nauw betrok-

van zijn bestuursperiode was hij penningmeester van de stich-

tot minimaal 14 januari. Het is niet anders. Laten we hopen dat wij

ting. In die hoedanigheid heeft hij mede de basis gelegd voor ons

virus beter onder controle krijgen, zodat we in 2022 weer alle acti-

verbouwingen van het oude patronaat meegemaakt. Samen met

hiermee én met de aanpassing van ons gezamenlijke gedrag het

viteiten samen kunnen hernemen.

We danken alle vrijwilligers voor hun inzet bij de activiteiten in

huidige mooie Patronaat. Als penningmeester heeft hij drie grote

de toenmalige vrijwilligers heeft hij letterlijk en figuurlijk de

handen uit de mouwen gestoken, om er een steeds mooier ge-

bouw van te maken. Een gebouw met lage huurtarieven én een

het afgelopen jaar! Daarbij hopen we dat zij zich ook in 2022

aantrekkelijk verdienmodel voor alle verenigingen.

voor alle mooie activiteiten in Sint Joost blijven inzetten!

Thei was er altijd. Hij bleef zeer betrokken bij het wel en wee

Blijf gezond, let op elkaar, gebruik je gezonde verstand en zoek

grote verbinder. Ook bij tegenstrijdige belangen wist hij de boel

Wij wensen iedereen heel fijne Kerstdagen en alle goeds voor 2022!

Wij gaan hem zeer missen, doch hij blijft altijd als een groot

weer, met veel enthousiasme én vooral met heel veel plezier,

vooral niet de grenzen van de regels op!

Stichting Gemeenschapsbelangen Sint Joost

van Sint Joost. In het bestuur én daarbuiten was hij altijd de

bij elkaar te houden.

voorbeeld in onze herinnering!

Stichting Gemeenschapsbelangen Sint Joost

Stichting
Gemeenschapsbelangen
Sint Joost

Verhoging consumptieprijs
Per 1 januari a.s. verhogen ’t Patronaat, de voetbalvereniging en

Eetcafé ’t Heukske de consumptieprijs van € 1,80 naar € 2,00. De

prijs van het Sint Joaster Muntje wordt per die datum ook € 2,00.

De vorige prijsverhoging dateert inmiddels van 1 juni 2020. De

verhogingen van de inkoopprijzen maken deze aanpassing van
de consumptieprijs noodzakelijk.
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Parochie H. Judocus St. Joost

Caulitenstraat 4, 6112 AL St. Joost. Pastoor Bert Mom 0475-481428 of 06-10711759. E-mail parochie.pey@planet.nl

Diaken Mestrom 0475 48 17 54, Parochiekantoor 06 18 47 78 83. E-mail parochiekantoor.sintjoost@gmail.com

Internetlink www.parochieecht.nl Regio Bank NL97 RBRB 0954 5229 07

H. Missen en Misintenties januari 2022
Zaterdag 1 januari 2022

16.00 uur. H. Mis, Vicaris W. van Rens - Diaken Mestrom.

Biddend uit handen gegeven

Netje Cremers (103 jaar)

weduwe van Willem Vranken

Voor: Al onze zieken.

Ruim een eeuw levenstijd,

Zaterdag 8 januari 2022

Het is een stukje eeuwigheid,

dat is méér dan 103 jaren.

16.00 uur. H. Mis, Pastoor Mom - Diaken Mestrom.

Voor: Truke van Buggenum-van Buggenum jaardienst;

Ouders Stocks-Driessen.

gedeeld met dierbaren.

Theo van Wegberg (92 jaar)

levensgezel van Tonny Peeters-Kessels z.g.

Zaterdag 15 januari 2022

16.00 uur. H. Mis, Vicaris W. van Rens - Diaken Mestrom.

Voor: Alle zieken van onze parochie.
Zaterdag 22 januari 2022

16.00 uur. H. Mis, Pastoor Mom - Diaken Mestrom.

Hij wilde graag “nao hoes”,

daar eindigde zijn aardse tijd.
Thei is nu voorgoed “thoes”,
bij God tot in eeuwigheid.

Voor: Helena Cremers-Brouwers en Thei Cremers jaardienst
(stichting), Neske Brouwers.

Zaterdag 29 januari 2022

16.00 uur. H. Mis, Vicaris W. van Rens.

Voor: Vrede in de hele wereld; Voor alle zieken.
Zolang de coronamaatregelen van toepassing blijven, zal
de mis om 16.00 uur plaatsvinden.

Vieringen met Kerstmis en jaarwisseling:

24 december

25 december
26 december
1 januari
2

geen vieringen

10.00 uur

09.30 uur

10.30 uur

09.30 uur

11.00 uur

16.00 uur

Echt

Pey

St. Joost

Koningsbosch

Maria Hoop

Sint Joost

Welkom in onze geloofsgemeenschap

Op dit moment worden doorgaans meerdere kinderen

gedoopt in één Viering. Inmiddels heben wij de ervaring

opgedaan dat dit heel mooi is, een echte meerwaarde om

het leven van deze kinderen te vieren binnen een gemeenschap.

Zondag 14 november werden twee kindjes in één Viering
gedoopt, afkomstig uit Sint Joost en Echt.

De dopeling uit Sint Joost is Julie Peerebooms, dochter van

Kim Peerebooms en Moniek Meuwissen en zusje van Dylan.
Proficiat met het doopsel!

Pastoraat in de parochiefederatie

Pastoor Bert Mom is als eerste aanspreekbaar voor het
dagelijkse pastoraat in onze vijf parochies met zo’n 13.000

parochianen. Het Bisdom is er (nog) niet in geslaagd om een
nieuwe priester te vinden. De afgelopen maanden zijn een

Hello, goodbye?
Hallo, tot ziens?

ware uitputtingsslag geweest, voor vrijwilligers, bestuurs-

leden en pastoor. Laten we voor elkaar bidden, opdat wij

het samen volhouden.

In de weekenden blijft vicaris Wilbert van Rens assisteren

als voorganger. Hij is ook bereid om indien nodig een

In een bekend televisieprogramma spreekt de presentator

met mensen die iemand wegbrengen naar het vliegtuig, of

ziekenzalving of uitvaart over te nemen. Wij zijn hem daar

juist iemand komen ophalen. Dan klinken verhalen over

rouleren in alle vijf de parochies.

mensen elkaar terug na een lang afscheid. De een spreekt

zeer dankbaar voor. Pastoor Bert en vicaris van Rens blijven
Spreekuur

In deze coronatijd zal het wekelijks spreekuur van pastoor

Bert voorlopig vooral telefonisch blijven. Het spreekuur is

bedoeld voor pastorale vragen, zoals bijvoorbeeld het

afspreken van een doop of huwelijk, het plannen van een

afspraak, etc. U kunt bellen op dinsdagavond tussen 20.00

een afscheid hier en een toekomst elders. Soms zien

uitgebreid, een ander staat daar met een dichtgesnoerde

keel. Er zijn tranen van verdriet, of juist van blijdschap. Dat

is de dramatiek van het weerzien, nu of pas over een lange

tijd. Er klinkt Hello of Goodbye in heel wat verhalen.

In vele huizen werden de kerstspullen tevoorschijn

gehaald, vaak zorgvuldig ingepakt sinds vorige Kerst. Een

en 21.00 uur. Telefoon 0475-481428.

doos met dierbare spullen die herinneringen oproepen. Het

Vrijwilligers, bedankt!

pakken; Sint Jozef die nog altijd op zijn stok leunt, Maria

Onze parochiegemeenschap dankt haar vitaliteit aan een

groot aantal betrokken vrijwilligers. Wij zijn jullie dankbaar
voor de trouwe toewijding waarmee jullie altijd weer klaar-

blijft een bijzonder moment om weer de kerstfiguren uit te

met haar eeuwige glimlach, het stralende kind, de koningen

met hun schatten, de engel met zijn gelijmde vleugel. Het
is goed om ze weer te zien. Ieder jaar komt het kersttafereel

staan voor het parochiewerk in en buiten de kerk, ter ere

tevoorschijn in een wereld waarin zoveel gebeurt. Vorig jaar

om met een attentie onze dank te uiten. Samen met onze

“Tot volgend jaar” hebben wij toen gezegd, dan zal die

van God en uit liefde voor mensen. Het is een goede traditie
dank en waardering ontvangen jullie deze ook dit jaar met

Kerst!

werden zij opgeborgen na onze eerste Kerst in coronatijd.
corona-ellende wel voorbij zijn. Wie had toen kunnen

denken dat wij inmiddels in de zoveelste golf terecht zijn

gekomen?

Wij mogen opnieuw “Hello” zeggen tegen de kerstfiguren.

Zullen zij ons nog herkennen? Hebben wij vrede op aarde

gebracht? Zijn we mensen van goede wil gebleken, zoals we

elkaar hebben toegewenst tijdens het vorige kerstfeest?

Goddank zijn de kerstfiguren geen spat veranderd. Jezus

komt nog steeds op aarde met lege handen, om de wereld

te vullen met liefde. Jozef en Maria koesteren nog steeds
het nieuwe leven. Herders heten nog steeds die dakloze
vreemdelingen welkom in hun stal. En de Koningen zijn nog

steeds reisgenoten, ondanks hun verschillende afkomst.

Kijk deze Kerst goed naar de kerststal, laat je raken door

deze uitbeelding van liefde en trouw, van geloof en liefde.
En wanneer straks de kerststal weer wordt ingepakt,

vergeet dan niet wat je gezien hebt. Het Kerstkind kwam

om een gebroken wereld te helen, laat Hem niet los in

het komende jaar. Maak van deze ontmoeting een “Hello “hallo” en geen “Goodbye – Tot ziens”!
Pastoor Bert.
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Fluit- en Tamboerkorps Schutterij

Sint Joris Sint Joost wenst iedereen

Leef Bôkkeriejers,
Bôkkeriedsters

fijne feestdagen en een gelukkig,
gezond en muzikaal 2022!

en Kroekestöpkes

Naodet w’r väörig jaor al ein hieël raar jaor achter de rök
höbbe, liek ’t dit jaor neet anges te gaon.

’t Carnavalsseizoen zal weer neet gaon waere wie weer det

gaer zoewe wille.

Wer hôbbe geine glaaze bol mér in ’t ganse väörseizoen zeen

w’r gein aktiviteite plaatsvénje op ein laevesvatbaar meneer.

Ômdet w’r van meining zeen det w’r oos hoogheden ein

volwaardig seizoen môtte kénne beeje, hôbbe weer mit pien

in oos hert beslaote ôm dit jaor gein(e) nuuj(e)Prins(e)paar

en gein nuuj boerebroedspaar oet te roope.

Ôngertösse zeen alle veurbereijinge waal in volle gang

väör de carnavalsgezet en de CD opname’s.

Die gaon w’r den auch oetbrénge en haope det w’r auch

op euche steun mooge raekenees weer dao mit door ’t

dörp gaon. Hiej ônger zeentj g’r alle leedjes deilnummers.
De Kater

Vastelaovend in St. Joas

Ad Narragoniam

Alarm in Limburg

Klaus

Sjpuit 11

De mannen van de Raod.

Ônger ôs.

APC.

Gewasse & Gesjtreeke.

De Mooshaofzengersj.

De veteranen.

Weer haope det d’r op enig moment ruumte is ôm waal nag

get leuks te kénne organisere. Op welke meneer det w’r ein
en anger mooge of kënne gaon doon weite w’r noe nag neet.

Haoj Klôkske, social media en de website in de gaate väör
verdere info. Haoj uch gezondj.

C.V.de Bôkkeriejers
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Fanfare St. Judocus
wenst iedereen

prettige feestdagen en

een gezond en muzikaal 2022!
Hartelijk dank voor uw steun
in het afgelopen jaar.

Wij hopen in 2022 weer met
regelmaat voor u te
mogen optreden.

Ontspanningsvereniging

St. Judocus St. Joost

De jaarlijkse flessenactie
van de Kroekestöp komt
er weer aan!

In de eerste twee weken van het nieuwe jaar komen wij, de

Kroekestöp van 2022, bij u aan de deur om lege statiegeld-

flessen op te halen. Wij zullen de flessen verzamelen en

samen met onze ouders inleveren bij de supermarkt. Met

de opbrengst van de flessenactie kunnen wij als Kroekestöp
dan weer een mooi carnavalsseizoen beleven! Heeft u ons

gemist en wilt u ons toch helpen? Dan mag u uw lege fles-

sen afgeven bij Boerderijwinkel Lizette óf u mag uw lege
flessen zelf inleveren en het statiegeld rechtstreeks aan ons

doneren.
Weer een jaar bijna voorbij. Ook dit jaar moeten we maar

Alvast bedankt voor uw medewerking en tot gauw!

gymmen en dansen. De koersballers hebben wat langer

De Kroekestöp van Sint Joas.

gauw vergeten. Geen activiteiten behalve koersballen,
kunnen doorgaan maar ook dat is nu voorlopig gestopt.

Dat leek ons beter in verband met de vele besmettingen.

Ook is Sinterklaas nog effe op bezoek geweest op
maandagmiddag. Maar daarna was het ook afgelopen voor
onze activiteiten in 2021.

Hopelijk wordt het volgend jaar beter. Dan hebben de

meesten van ons de Boosterprik gehad en zijn we weer wat
beter beschermd!

Op dit moment weten we nog niet hoe het in 2022 zal zijn.

Jeugdvastelaovendj 2022

We kunnen dus ook nog niets plannen. We hopen dat het

Het is helaas nog steeds niet duidelijk hoe vastelaovendj

weer onze normale activiteiten kunnen laten doorgaan.

worden? Mogen we met jong en oud samen feesten?

We wensen jullie ondanks alles toch hele fijne feestdagen

mogelijkheden om de vastelaovendj voor de jeugd

dan weer een beetje normaal gaat worden, zodat we dan

en een goed begin in het nieuwe jaar.
Blijf allemaal gezond.
Het bestuur.

2022 eruit gaat zien. Mogen er activiteiten georganiseerd
Het antwoord is er (nog) niet. Het Jeugdwerk onderzoekt de

zo sjiek mogelijk te maken (binnen de dan geldende maat-

regelen).

Zodra er meer duidelijkheid is, zal dit gecommuniceerd
worden via de website en via social media. En… lijkt het jou

leuk om mee te helpen met het bedenken of organiseren

van activiteiten of wil jij graag meewerken aan de Kroeke-

stoppegezèt? Meld je dan zo snel mogelijk bij het bestuur

of bij de Kroekestoppemama’s, alle hulp is welkom!

Wat we met zekerheid kunnen aangeven is dat de
‘Kroekestoppemiddig’ wordt doorgeschoven van 9 naar

30 januari. Uiteraard zullen we de nieuwe regels vanaf

14 januari moeten afwachten.
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,
t Klökske

Sint Joostertrimloop
vv St. Joost organiseert a.s. zaterdag 8 januari de 439ste trimloop.
Het

parcours

is

uitgezet

in

de

bossen

rondom

het

sportpark

“Tussen De Berken”en volgt goed begaanbare (bos)paden. De afstanden die

gelopen kunnen worden zijn: 2,5 km, 5,0 km, 7,5 km, 10 km, 12,5 km en

15 km. De start is om 15.00 uur op het sportpark aan de Schrevenhofsweg.

Nummer 25, januari 2022

Kopijdatum Klökske februari
15 januari

’t Klökske is een maandelijkse uitgave

van Stichting Gemeenschapsbelangen

Er zijn douches en kleedruimtes aanwezig. Inschrijven is mogelijk tot

Sint Joost.

en 0,75 euro voor de jeugd jonger dan twaalf jaar. Na afloop kan men in de

van 1000 en door de verenigingen in Sint

10 minuten voor de start. Het inschrijfgeld is 1,50 euro voor volwassenen

kantine onder het genot van kop koffie gezellig na praten over de geleverde
prestatie. De trimlopen zijn geschikt voor iedereen en worden gehouden

onder het motto: DEELNEMEN IS BELANGRIJKER DAN WINNEN.

’t Klökske wordt gedrukt in een oplage
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

de redactie van ‘t KLökske
wenst alle lezers fijne kerstdagen en
alle goeds voor het nieuwe jaar

Jeugdwerk Sint Joost

Speeltuin De Speelkoel

Parochiecomité H. Judocus

Ontspanningsvereniging St.Judocus

Zonnebloem afd. Sint Joost

Interhor Insectenwering

Claessen Advies & Training
C.V. De Bôkkeriejers

Loven Intern Transport
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Activiteitenagenda Sint Joost 2022
December 2021

Ma 27

Ma 27

Fanfare St. Judocus
Geiteclub Iris2

Wo 29 Jeugdwerk
Januari 2022

Za 01

Za 08

Zo 30

Ma 31

Geiteclub Iris2

Za 05

Zo 20

Ma 21

Jeugdwerk

Fanfare St. Judocus

Geiteclub Iris2

Vr 25

Jeugdwerk

Wo 23 CV de Bôkkeriejers
Zo 27

CV De Bôkkeriejers

CV De Bôkkeriejers

Maart 2022

Di 01

Di 01

Za 05

Za 12

Ma 28

Trimloop

Receptie jeugdprinsepaar

Bôntje middig

Oud papier ophalen

Ontvangst Blauw Sjuut

Jeugdsleuteloverdracht

Carnavalsdisco

Optoch

15.00

14.11

18.00
15.00

14.11

14.11

18.00
18.11

Voetbalterrein

’t Patronaat

Huis-aan-huis
Voetbalterrein

’t Patronaat

‘t Patronaat

Huis-aan-huis

Café ’t Heukske
‘t Patronaat

’t Patronaat

Boerebroelof

Trimloop

15.00

Voetbalterrein

Fanfare St. Judocus

Oud papier ophalen

18.00

Huis-aan-huis

Jeugdwerk

De Speelkoel en De Wei

Vv St. Joost

Ma 25

Fanfare St. Judocus

Jeugdwerk

Wo 27 Jeugdwerk

Mei 2022
Za 07

Vv St. Joost

Za 22

Jeugdwerk

Ma 30

tot en met zateradg 4

Wo 18 Jeugdwerk
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Kroekestoppemiddig ovb

Vv St. Joost

Jeugdwerk

Ma 30

Geiteresidentie

Karnavalsdinsdig

Wo 6

Za 16

11.00

CV De Bôkkeriejers

April 2022

Za 02

Nieuwjaarsreceptie

Oud papier ophalen

Di 22

Ma 28

Café ‘t Heukske

Fanfare St. Judocus
Vv St. Joost

Huis-aan-huis

13.00

Trimloop

Jeugdwerk

18.00

Winterwandeling

Winteractiviteit

Vv St. Joost

Jeugdwerk

Februari 2022

Zo 06

Oud papier ophalen

Fanfare St. Judocus

Vasteloavesspeurtocht

Onderhoudsdag (NLdoet)

Trimloop

Herhaling BHV
Paasactiviteit

Oud papier ophalen
Koningsdag

Trimloop

14.11

09.00

16.00

17.00

14.00

18.00

13.30
16.00

‘t Patronaat

De Wei / speeltuin

Voetbalterrein
‘t Buujelt

‘t Patronaat

Huis-aan-huis

’t Patronaat

Voetbalterrein

Herhaling reanimatie

19.00

’t Buujelt

Oud papier ophalen

18.00

Huis-aan-huis

Autowasdag

Donateursactie speeltuin

