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Hij stond er een beetje zielig bij te
kijken. Hij wist niet meer waar hij
aan toe was. Hij zakte wat door en
zijn schouders wogen naar voren. “Ik
ben toch wel een ezel, nietwaar. Ik
kan niets en als ik iets probeer te
doen, mislukt het grandioos. Wat wil
je?”
In het laatste zinnetje klinkt de vertwijfeling zo
door. Hij keek naar de lucht waarin de zware
regenwolken van west naar oost verschoven. Zijn
stemming had iets van het regenweer.
“Ieder mens is een ezel” zei ik hem, “zolang die
redeneert zoals jij nu doet”. Hij keek me met grote
ogen een beetje boos aan. “Ja” ging ik verder “het
is niet omdat je een paar mislukkingen oploopt en
daarvoor berispt wordt dat je tot niets in staat bent.
Laat me lachen.”

iets te doen of iemand te zijn waartoe geen enkel
ander mens geroepen is.

We hebben toen nog lang samen gezeten en
gebabbeld en gelachen… het deed hem goed.
Hoe dikwijls hoor je het niet zeggen: “Ik ben toch
niets speciaal”, of “Dat is niets voor mij”. En toch,
ieder mens heeft van zijn leven iets te maken, hij
heeft een eigen opdracht te vervullen. Of dat nu een
grote opdracht is of een kleine, een wereldschokkende of een onopgemerkte, het is en blijft een
opdracht en daarvan kan men zich niet ontdoen met
de uitvlucht: “Dat is niets voor mij”. Meer nog, wie
weet wat zijn taak is, kan ook heel gemakkelijk zin
geven aan zijn leven.
Alles wat een mens plichtsgetrouw verricht, heeft
een betekenis voor zichzelf, voor zijn omgeving,
voor het nu en voor de toekomst. Ook wat onopvallend en in stilte gebeurt. Weinigen zijn als grote
genie of als grote kunstenaar of als staatsman
geboren. Wij noemen deze mensen de ´groten´ der
aarde, maar waar zouden die ´groten´ staan als er
niet die ´kleinen´ waren. Een moeder kan een
ontzettend grote invloed hebben op haar zoon, de
geniale wetenschapsman, ook al heeft die moeder
geen flauw idee van wat haar zoon bezig houdt.
Ons eigenwaardegevoel moet, ook zonder spectaculaire successen, in ons verantwoordingsgevoel
liggen. Wat zou het een saaie wereld worden indien
alle mensen geniaal zouden zijn of indien ze allen
hetzelfde perfecte werk zouden afleveren. Ieder
doet zijn arbeid op zijn eigen specifieke manier,
want, zegt John Newman, iedere mens is geroepen

Vrijdag 19 maart, 19.30 uur
Bosspel
Na de beproeving van enkele bar koude
wintermaanden komt nu de verlossing. Eindelijk
nog eens een bosspel! Vergeet zeker niet je vuile
kleren aan te doen om er weer eens stevig tegen aan
te vliegen.

Etienne

ACTIVITEITEN
Vrijdag 5 maart, 19.30 uur
Café-sporten
Alle goeie ouderwetse “sporten” die je in ieder zelf
respecterend café kan vinden komen vanavond aan
bod. Van darten tot een gezellig kaartje leggen.
Deze avond wordt zeker de moeite waard!
Vrijdag 12 maart, 19.30 uur lokaal
Cliff night
Een uiterst spannend en meeslepende avond
beloofd het te worden. Woorden als fantastisch,
onvergetelijk en ongewoon goed zullen na deze
activiteit dan ook meermaals vallen.

Vrijdag 26 maart, 19.30 uur
Bamboozled
Bambazled? Boombazled? Neen vanavond word je
BAMBOOZLED! Wat is dat precies dan hoor ik
menig lezer denken. Wel, dat ontdek je pas op deze
wervelende Kajottersavond.
Zondag 04 april, 08.15 uur
Paasontbijt
Ook dit jaar houden we deze traditie in eer.
Deelnemen is gratis, maar je moet wel vooraf
inschrijven.
Samenstelling leidersploeg
Bonhomme Dirk, Muizendijkstraat 26
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49
Essers Stefan, Teelestraat 21
Fiten Bart, Watertorenstraat 2
Jonckers Ruben, Gruitroderkiezel 146
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95
Meyssen Cliff, Kipdorpstraat 14 A
Proost:
Clijsters René, Vaesstraat 10

- 089 473900
- 089 462971
- 089 865791
- 089 463389
- 089 464453
- 0473 321439
- 089 471138
- 089 463450

De jarigen deze maand:
Stefan Essers (3 maart)
Stef Vrancken (9 maart)
Rod Schouteden (24 maart)
Vanwege de hele KAJ, van harte proficiat!!!

Ik vraag niet dat je mijn mening deelt.
Ik vraag wel
dat je me niet belachelijk maakt.
Waar zijn anders vrienden voor?

Zondag 14 maart
De weersomstandigheden waren de vorige keer zo bar slecht dat het écht niet gepast was om door het bos te
trekken. Vandaag gaan we dus doen wat twee weken terug niet kon. Je hebt nodig: een oude versleten broek,
stevige schoenen, warme sokken, warme pull een oude versleten maar warme jas: kortom kleren die een
scheurtje mogen oplopen en die mam al voor de afdankers heeft bestemd.
Jullie gaan met ons mee op dropping en we moeten de weg naar ons lokaal terug zoeken zonder gebruik te
maken van de openbare weg. Dat betekent dat we ons door de bossen en de stuiken en de weiden zullen
verplaatsen en dat zou misschien wel eens voor een kleerscheurtje kunnen zorgen…
Je moet maar denken dat we een commandotocht gaan maken… En zoals dat gaat met de echte commando’s:
weer of geen weer, regen of koude mogen ons niet deren. Alleen bij stormweer doen we iets anders. Dus zorg
ervoor dat je warm en droog gekleed bent.
Zondag 28 maart
Vandaag halen we de creatieve geest in je naar boven. Maar ook willen we weten of je handige vingers hebt.
Van ons krijg je de kans om na wat denkwerk en het geven van de juiste oplossingen ook creatief aan de slag te
gaan. Op het einde van de activiteit willen we te weten komen of je met jouw team erin geslaagd bent om het
grootste kunstwerk in elkaar te boksen.
(Als het zondag door en door slecht weer is, maar alleen dán, wisselen we beide activiteiten.)
Zondag 4 april
Elk jaar op paaszondag, organiseren we met onze kaj een paasontbijt voor onze leden. Natuurlijk mogen onze
(B)engels hier ook aan deelnemen. We verwachten jullie aan het lokaal vanaf 08.15 uur.
Na het ontbijt nemen we met z´n allen deel aan de Paasviering in de kerk. Daarna komen we terug naar het
lokaal om te zien of de paasklokken ook bij ons zijn langs geweest.
Geef je naam op bij de leiding, want voor deze activiteit moet je vooraf inschrijven (uiterlijk 28 maart!)
Deelname is gratis.
Noteer ook al de volgende (B)engels activiteiten: 11 en 25 april.

Noteer nu reeds 21, 22, 23, 24 mei:

PINKSTERFEESTEN
VOSTERT
Onze jaarlijkse Pinksterfeesten zijn een familiefeest
waar kinderen, ouders, grootouders, vrienden en
kennissen…iedereen wel iets naar zijn gading vindt.

17 - 18 september 2010 – KAJ- LOKAAL !

Einde augustus vorig jaar zijn we gestart met de voorbereiding van bovenstaande activiteiten. Zowel de
Pinksterfeesten als Vospop zullen dit jaar plaatsvinden in en om onze jeugdlokalen achter de kerk. Noteer nu
reeds deze data en help ons om deze traditie in ere te houden. Waarvoor dank!

