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Goeie morgen, 
 

Een nieuwe dag is gekomen. Heb je het gemerkt? 
Iedere dag worden we meegenomen op het ritme van 
“komen en gaan”, of we willen of niet… een héél 
leven lang. 
Soms zijn we blij dat iets voorbij is en op andere 
momenten kunnen we weer sterk verlangen naar iets. 
Dingen komen en gaan, mensen komen en gaan in ons 
leven. Het maakt ons leven rijker, maar het kan ook 
verdomd pijn doen. 
“Komen en gaan” vraagt “loslaten” en daar hebben 
we het allemaal wel eens heel moeilijk mee. 
We houden zo graag vast, tot zelfs de kleinste 
stribbelingen van gisteren. 
“Mensen loslaten” betekent niet hen vergeten of hen 
laten vallen als een steen, maar hen de kans geven 
nieuwe wegen te gaan, hen dankbaar meedragen in je 
hart en hen vergezellen met je bede voor alle goeds. 
Deze dagen beleven we weer het “gaan” en het 
“komen” van een jaar. Mochten we het voorbije 
meedragen als een fijne herinnering en het komende 
zien als een uitdaging om er het beste van te maken… 
Met een “dankjewel” voor elke kans. 
Aan iedereen: onze beste wensen voor het nieuwe 
jaar. 
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We hebben alweer een hele hoop in petto voor jullie 
deze maand… 

 

Vrijdag 09 januari, 19.30 uur: 
Nieuwjaarsreceptie 

Een goede traditie om op een fijne manier de eerste 
activiteit van het jaar in te zetten: luisteren naar 
jouw en onze voornemens en wensen voor het 
nieuwe jaar en daar een toast op uit te brengen! 
 
 

Vrijdag 16 januari 19.00 uur 
Schaatsen in Maaseik 

Niet vergeten, samenkomst lokaal om 19.00 uur!  
Zorg voor warme handschoentjes en een kleine 
bijdrage van 5 euro. Als je zelf schaatsen hebt, 
breng die dan ook meer mee. 
 

Vrijdag 23 januari 19.30 uur 
Wat… Wie… Hoe… 

Ik moest me laten verrassen heeft men gezegd, dat 
geldt dus ook voor jullie… de activiteit van deze 
avond is niet gebaseerd op simpele koekjesdeeg, 

maar wie niet alert is… die krijgt gegarandeerd een 
koekje van eigen deeg. 

Vrijdag 30, januari 19.30 uur 
Eerst… en dan… ! 

De film van deze avond is geselecteerd door heu, 
mmm…niet van de minste. Dat beloofd dus een 
aangename avond te worden. Na afloop van ons 
filmavondje vragen we iedereen om een handje toe 
te steken en het lokaal (tafels, stoelen, … ) op orde 
te zetten voor ons kaas- en wijnavondje. 
 

Zaterdag 31 januari, vanaf 18.00 uur 
Kaas- en wijnavond 

Een hartelijke, warme en gezellige avond voor 
iedereen die wil meegenieten van een fijne sfeer en 
een gezellig samenzijn onder vrienden en 
smaakmakende mensen. Iedereen is van harte 
welkom en wij rekenen ook op uw aanwezigheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verjaardagen in januari: 
 

15 januari: Maud Lemmens 
16 januari: Koen Eerlings 
24 januari: Sibe van den Eynden 
21 januari: Dirk Bonhomme 
30 januari:  Bente Scheepers 

 

Wij wensen jullie een fijne verjaardag toe! 
 

Samenstelling leidersploeg 
 

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49  - 089 462971 

Essers Stefan, Teelestraat 21  - 0497 933694 

Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95 - 0473 321439 

Renckens Barbara, Grote Baan 57  - Ellikom  

Schouteden Rod, Weegbreestraat 8 - 089 473788 

Vrancken Stef, Watertorenstraat 19 - 089 461315 

Meewerkend leiding 

Erna Dorien, Berkenlaan 32  - 089 465467 

Hamers Maikel Muizendijkstraat 22 - 089 472250    

Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50 - 089 467696    
 

Proost: 

Clijsters René, Vaesstraat 10              - 089 463450 

 

Als jeugd- en jongerenbeweging proberen wij smaak-

makers te zijn in- en voor onze parochie. Soms 

letterlijk, maar zeker iedere week opnieuw in de 

figuurlijke zin. 

Onze leden, zo ervaren we toch, zijn blij met ons en 

wij natuurlijk ook met hen… én… met U. 

Hartelijk dank aan iedereen voor de steun en het 

vertrouwen. Met uw hulp en bijdrage wordt 2015 

weer een geweldig jaar! 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 Uitnodiging 
 

Onze jaarlijkse kaas- en wijnavond komt er weer aan, 

naar goede traditie op de laatste zaterdag van januari, 

in ons vertrouwde kaj-ksj lokaal achter de kerk. 
 

U kan dan weer genieten van ons heerlijk kaasbuffet 

met een tiental uitgelezen soorten kaas, divers fruit, 

brood en aangepaste dranken naar keuze… 
 

Ieder jaar opnieuw is dit een avond van fijn plezier om 

te beleven en te genieten. 
 

Voor deze avond van ontmoeting, vriendschap en 

gezellig keuvelen, spreken wij af in ons lokaal, achter de 

parochiekerk Vostert, vanaf 18.00 uur tot… 
 

Naar goede gewoonte komen we in de loop van de 

komende week (voor 22/01) bij u aan huis om te informe-

ren of ook u wenst deel te nemen.  
 

Mocht u afwezig zijn bij ons bezoek, dan kan u nog tot 

24 januari kaarten bestellen bij iemand van de leiding 

(volw. =€12 en leden en kinderen tot 12 jaar =€10). 
 

Iedereen is welkom, dus noteer alvast deze smaakvolle avond op uw kalender. 
 

U bent van harte welkom! 
 

 

 

 

 Leiding en leden wensen u 
een gezond en voorspoedig Nieuw jaar!  

 
 
 
 
Zondag 11 januari, 11.00 uur: 

Naar kinderstad in Heerlen! 
Alle (B)engels hebben ondertussen hun deelnamestrookje terug bezorgd en kijken uit naar een fantastische 
avontuurlijke dag in de grootste overdekte speeltuin van Limburg en omstreken.  
We komen samen aan het lokaal om 11.00 uur en we worden hier weer terug verwacht om 18.00 uur.  
Niet te vergeten: ravotterskledij, boterhammetjes en drinken voor de hele dag!  
 
Zondag 25 januari, 14.00 uur: 
Het wordt weer één grote beestenboel vandaag: de dieren in het bos zijn zo 
een beetje het noorden kwijt: ze springen en swingen en dwalen rond… 
met leuke opdrachten gaan we proberen om weer een beetje orde te schep- 
pen in dit beestengewoel… zorg voor ravotterskledij… en met een beetje geluk 
maken we vandaag wel een sneeuwman! 
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