
 

 

Parochiecontact 
 

 RK Parochie St. Franciscus van Assisië te Reijmerstok 
 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franciscus van Assisi knielend in gebed onder een boom 

Rembrandt (1657) 
 

 

Jaargang juni / juli 2015 



 

 

Stof tot nadenken 

 

Bovenstaande titel is tweeledig: 

Allereerst omdat het bestuur van KVW nog altijd op 

zoek is naar organisatietalent. Met de huidige bezetting 

kan niet hetzelfde georganiseerd worden dan andere 

jaren. Dus stof tot nadenken….wie komt ons 

versterken? Bel of mail Imke of Yvette Lacroix 

(yvettelacroix13@msn.com of 06-25007408) 

 

Ten tweede zijn we op zoek naar schone lappen stof. Wilt u ons helpen 

met bijvoorbeeld uw oude gordijnen, hand- of theedoeken, dan zouden wij 

dat erg waarderen. U kunt de stof afgeven bij Cindy Lacroix (Brede 

Hoolstraat 1). 

 

Graag tot ziens 

KVW Remmersjtok 

 

 

SPREKEN OF ZWIJGEN ? 

 

Een mens heeft zowel recht van spreken als recht van zwijgen. Meestal 

maak je zelf uit van welk recht je gebruik wilt maken. Wat je ook kiest: er 

zitten altijd gevolgen aan.  

 

Sinds april van dit jaar wordt u uitgenodigd te spreken over hoe u de 

toekomst van onze geloofsgemeenschap hoopt te zien. Enkele mensen uit 

onze drie parochies hebben daar op gereageerd: alleen of samen in een 

groep. Alles bij elkaar waren dat zes (jonge !) mensen bij elkaar en 2 

mensen alleen. Een begin dus. 

Het gaat om een viertal vragen : 

1. Wat vindt u nu belangrijk in onze parochie en wat zou u zeker voor 

de toekomst willen behouden ? 

2. Wat mist u nu in onze parochie en wat moeten we dus proberen 

van de grond te krijgen ? 

3. Wat moet er gebeuren  en wat is er nodig om ervoor te zorgen dat 

we 1 en 2 kunnen waar maken ? 
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4. Hoe kunnen we – over de parochiegrenzen heen – elkaar helpen en 

met elkaar samen werken ? (om te beginnen met Cluster 

Terlinden) 

 

Als u meent dat alles in  uw parochie naar wens verloopt en dat het uw tijd 

wel zal duren, dan hebt u geen boodschap aan deze woorden. Ik wil u dan 

ook niet verder lastig vallen. 

 

Ik stel deze vragen aan alle mensen die nog jong genoeg zijn om 

toekomstplannen te hebben en zich op een of andere manier verbonden 

en/of betrokken voelen met de parochiegemeenschap. Niet alleen aan de 

leden van parochiële werkgroepen zoals zij die Woord- en 

Communievieringen  voorbereiden of Avondwaken, zoals de lectoren, 

acolieten, kosters, kerkbestuursleden, koorzangers/-essen, liturgisch, 

diaconaal of catechetisch beraad, poets- en siergroepen, collectanten, 

mensen die zorgen voor het onderhoud van onze kerkhof  of 

kerkgebouwen, gezinsmisgroepen, enz. MAAR OOK de Jonkheid, 

Pandores, Harmonieën, Fanfare, Schutterij, Voet- en 

Handbalverenigingen, Carnavalsverenigingen, de Heemkunde, Ouderen 

Sociëteiten, Dans-verenigingen (small OR big), om het even welke groep 

of vereniging ! 

 

De maat van kerk- en parochiebetrokkenheid is verschillend voor iedereen. 

Maar in ieder groep zullen wel een paar mensen zijn die ideeën, 

antwoorden of gedachten zullen hebben. Je zou met enkele mensen eens 

een keer bijeen kunnen komen en mij jullie gedachten laten weten – liefst 

zo tegen half juni op renegraat@home.nl of gewoon in de brievenbus 

(Mheerderweg 5, Banholt) of u stopt het in mijn hand voor of na de Mis. 

Van de mensen die mij persoonlijk antwoorden per e-mail weet ik alleen 

de naam. En dat blijft zo. 

 

Ik kijk uit naar uw antwoorden ! 

 

René Graat, mhm 

pastoor. 
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Kermis Reijmerstok 

 

Op 11, 12 en 13 juli staat de zomerkermis weer op ons programma, met dit 

jaar een hele speciale editie. We vieren dit jaar namelijk ons 200-jarig 

jubileum. Dit is een gebeurtenis die we niet zomaar voorbij willen laten 

gaan en we hebben dit jaar dan ook weer een mooi programma in elkaar 

gezet. 

Op zaterdag 11 juli zullen we het feestweekend openen met in de grote 

tent ‘538 on tour’ en in de kleine tent zal het weekend van start gaan met 

DJ Sandy die de 90’s muziek weer tot leven zal roepen. 

Op zondag 12 juli is de Heilige Mis om 9.30 uur in de kerk van 

Reijmerstok met aansluitend de processie. Na de processie is er een 

feestmiddag in de kermistent. Tijdens deze middag willen we ons 200-

jarig jubileum samen met jullie vieren. Al vele generaties voor ons hebben 

de kermis georganiseerd en in stand gehouden. Dit mogen we natuurlijk 

niet onopgemerkt voorbij laten gaan en gaan er dan ook een fantastische 

middag van maken met artiesten zoals de Tiroler Teufel, DJ Dirndl en de 

enige echte Dieter Koblenz! S’avonds zal het feest nog verder gaan tot in 

de late uurtjes met de DJ’s Lucas en Steve en DJ AK. Deze zullen de 

nieuwste dance hits ten gehore brengen. 

 

Op maandag 13 juli starten we de dag met de jonkheidsmis in de kerk van 

Reijmerstok. Hierna zal de rondgang volgen en pauzeren we weer op de 

Puthof voor de dorpsbrunch. Hierover kunt u meer lezen in het 

dorpsmagazine van Jonkheid Reijmerstok, dat ook dit jaar weer wordt 

rondgebracht. S’avonds zullen Erik O en Walter K onze voormalige 

discotheek 'De Smid' weer laten herleven tijdens onze Smid reünie. In de 

kleine tent zal DJ Sandy ons weer vermaken met zijn heerlijke dance 

classics uit de vroegere jaren. 

 

Wij als Jonkheid zijn trots op onze kermis en vinden het altijd erg fijn dat 

we op jullie begrip en medewerking kunnen rekenen. We weten zeker dat 

het ook dit jaar weer een geweldig feest zal worden. We hopen u allen te 

mogen verwelkomen op onze jubileum editie!! 

 

Tot ziens op de kermis    

Jonkheid Reijmerstok 



 

 

 
 
Beste inwoners, 

 

Allereerst willen wij als Joko iedereen van Reijmerstok en Terlinden 

bedanken voor de bijdrage aan de donateursactie! Ook dit jaar hebben wij 

weer een mooi bedrag opgehaald. 

 

Daarnaast heeft Joko een nieuwe dirigente, namelijk Suzan Hambuckers uit 

Eys! Op 7-jarige leeftijd begint Suzan Hambuckers als blokfluitleerling bij 

harmonie Sint Agatha in Eys. Daarna wordt de overstap naar klarinet gemaakt 

en sinds 2000 is ze lid van deze harmonie. Omdat muziek maken een grote 

passie blijft in haar leven besluit ze op 18-jarige leeftijd naar het 

Conservatorium in Maastricht te gaan waar ze wordt toegelaten tot de 

opleiding Docent Muziek. Daarnaast blijft ze in het verenigingsleven zeer 

actief: lid van harmonie Sint Agatha, dirigent van de jeugdorkesten van 

fanfare Les Amis Réunis uit Ransdaal en harmonie Sainte Marie van de 

Gracht, Kerkrade en geeft privélessen op gitaar, piano en blokfluit. Na het 

afronden van de studie Docent Muziek met als specialisaties 

Orthopedagogische Muziekbeoefening en Muziek in Kunsteducatie in 2014 

besluit Suzan verder te studeren aan Fontys Hogescholen in Sittard waar ze 

momenteel nog bezig is met de studie Master Special Educational Needs. 

Buiten het volgen van de studie geeft Suzan muzieklessen op verschillende 

basisscholen in de regio namens  

verenigingen. Daarnaast zocht ze  

meer uitdaging binnen het  

verenigingsleven en is ze ook  

begonnen met het geven van  

privélessen op saxofoon en  

klarinet, is ze sinds begin 2015 

 lid van fanfare Sint Cornelius,  

dirigeert ze een gelegenheidskoor  

in zorgcentrum Oranjehof op de  

Heerlerbaan en is ze nu dirigent  

van JOKO in Reijmerstok.  

 



 

 

Fanfare St. Franciscus 

 

 

 

 

 

 

Op 30 mei en 6 juni staat Reijmerstok voor de 44e keer in het  

teken van de Reimeifeesten. Ook dit jaar zullen de feesten weer 

plaatsvinden op Scharrelkippenfarm “Vrij & Blij” van Hub Gerrekens. De 

voorbereidingen zijn in volle gang en het belooft een waar 

muziekspektakel te worden. Dit jaar is er een mix aan muziekstijlen, 

verzorgt door een aantal DJ’s op twee locaties. 

 

DJ Robin zorgt op beide avonden van 30 mei en 6 juni in de loods voor 

een ware dance experience in Reijmerstok. Hij is ongetwijfeld een van de 

beste DJ’s van Limburg en met een uitgebreid decor inclusief licht en 

geluid maakt hij er één groot feest van. Dat het publiek DJ Robin 

waardeert blijkt wel uit het feit dat deze locatie ieder jaar tot aan de laatste 

plek bezet is. DJ Silas heeft de eer op 30 mei in een vernieuwde locatie de 

spits af te bijten. Er is een nieuwe tent en hier is een intiemere sfeer dan 

voorgaande jaren. DJ Silas is geen onbekende in de Limburgse DJ wereld 

en is veelvuldig te zien, onder andere in de Feesfebrik in Maastricht. 

 

Special act op 30 mei zijn ‘Brothers in Law’ en zij zorgen na middernacht 

voor een extra dimensie aan de eerste avond van de Reimeifeesten door 

hun enthousiasme en opzwepende muziekstijl. ‘Brothers in Law’ bestaat 

uit de twee Nederlandse DJ talenten Sven Feijen & Jean de la Foret, samen 

met MC Handsome. ‘Brothers in Law’ werd ontwikkeld tijdens het 

voorjaar van 2010, toen hun wederzijdse passie en gedeelde gedachten 

over muziek werd omgevormd tot een energiek en gepassioneerd DJ-duo. 

Gedurende de jaren is hun liefde voor house muziek geëvolueerd in de 

richting van hun eigen unieke energieke house sound. Invloeden uit 

verschillende stijlen zoals tech-house, deep-house en funky club 

gecombineerd met herkenbare melodieën en zang karakteriseren hun stijl. 

Na het bereiken van de finale van de nationale Starbeach DJ-Contest in 

maart 2011, hebben ze opgetreden op grote evenementen en festivals als 
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Mysteryland, Castle of Love en nog veel meer. This year they will lift 

your feet during Reimeifeesten 2015! DJ Sandy zal op 6 juni in een geheel 

vernieuwde tent zijn opwachting maken. Zijn passie voor muziek is 

begonnen toen hij als baby al graag aan de knoppen van zijn vaders’ 

draaitafel zat. Zijn DJ carrière begon op de leeftijd van 14 toen hij met zijn 

eigen drive-in Aurora draaide op verschillende (school)partijen in de regio. 

Zijn ultieme droom kwam uit in het begin van 1990 als resident DJ in 

discotheek Galaxy (Landgraaf) en in 1992 was hij zelfs een van de eerste 

house DJ’s op house party’s, live met artiesten als 2 Unlimited en T-Spoon 

en DJ's zoals Darkraver, Dj Jean en Charly Lownoise & Mental Theo. 

Momenteel is hij een veelgevraagde allrounder op de grotere feesten in de 

regio en op de Reimeifeesten gaat hij de beste Dance Classics draaien. De 

Reimeifeesten zijn op 6 juni dus zeker een aanrader voor de oudere jeugd! 

 

Ook dit jaar worden de DJ’s aangevuld met een aantal special dance acts 

en een spectaculaire licht –en geluidshow, wat voor een super feest zal 

zorgen. Daarmee worden de Reimeifeesten 2015 een ware beleving voor 

oren en ogen! Vanaf 1 mei zijn entreekaarten van de Reimeifeesten weer 

in de voorverkoop verkrijgbaar, tegen een gereduceerd tarief!  

 

  
 

 

 



 

 

Op 13 april beleefden we een mooie Poorten avond. Een avond vol foto’s 

en weetjes over de Poorten van Reijmerstok in 2014. Nu zal de organisatie 

weer gaan starten met de voorbereiding voor de editie in 2016.  

 

25 april mochten we een serenade verzorgen op de receptie van 

handbalkampioen ADIO! De dames en coach werden in de bloemetjes 

gezet en wij mochten dit muzikaal onderstrepen. 

 

9 mei was ook een bijzondere dag, ons erebestuurslid Math Roijen en zijn 

vrouw Mia waren maar liefst 60 jaar getrouwd. Ook hen mochten we 

trakteren op een serenade.  

 

Op 14 juni 18.30 uur organiseren wij een voorspeelavond voor onze 

jeugdige muzikanten. Iedereen is welkom in gemeenschapshuis A gen Ing 

om te komen luisteren naar onze toekomst.  

 

Op 21 juni verzorgt de fanfare een 

concert in Kerkrade. Het concert is 

in samenwerking met collega 

vereniging Harmonie Sainte Maire. 

Onze dirigent is hier reeds 22 jaar 

dirigent. Daarnaast kennen we 

diverse leden inmiddels erg goed. 

Zo is bijvoorbeeld onze vaste 

drummer ook de drummer bij Sainte 

Marie. Samenwerken doen we 

graag, vandaar ook dit concert. Het 

belooft een mooie middag te 

worden. Neem alle papa’s mee op 

deze vaderdag naar ons concert in 

Kerkrade, we ontmoeten jullie graag 

in Kerkrade! Adres: Heidsjer Trefe 

Spekholzerheide, Patronaatstraat 19 

te Kerkrade. 

 

Op 5 juli zal de drumband de H. mis opluisteren in Reijmerstok. Tevens 

zullen we weer van de partij zijn tijdens de Kermis in Reijmerstok.  

Met muzikale groet! 



 

 

Kerkdiensten voor de maand juni: 

 
Woensdag 3 juni is géén Heilige Mis 

 

Zondag 7 juni, 09.30 uur 

  Opgeluisterd door Kerkelijk zangkoor 

  Misdienaars: Chris Wouters en Merlijn Vleugels 

 Lector: Cindy Lacroix 

Jaardienst voor Pierre Peerboom (stichting) 

Jaardienst voor Leo Essers, Maria Catharina Essers-Landerloo en 

Jef Essers 

Voor de ouders Spijkers-Hodiamond 

voor Jef Croonen 

 

Woensdag 10 juni, 10.00 uur (Leesmis) 

  Voor Tossanus Huijnen (stichting) 

 

Zaterdag 13 juni, 19.00 uur 

  Opgeluisterd door het Kinderkoor 

  Misdienaars: Merlijn Vleugels en Mathijs Heusschen 

 Lector: Robert Engelen 

  Jaardienst voor Gertie Braken-Hegger (stichting) 

  Jaardienst voor Giel en Catharina Wouters-Lemmerlijn (stichting) 

Jaardienst voor Laur Kleijnen en Annie Kleijnen-Noteboren 

 Jaardienst voor Anna Denis-Janssen en Jozef Denis 

  Jaardienst voor Hubert Narinx en Gertruda Narinx-Mulleneers (st) 

 

Woensdag 17  juni, 10.00 uur (Leesmis) 

 

Zondag 21 juni , 11.00 uur 

  Opgeluisterd door Kerkelijk zangkoor 

  Misdienaars: Marcia Frijns en Twan Lemlijn 

 Lector: Guido Lemlijn 

  Jaardienst voor Maria Peerboom (stichting) 

  Jaardienst voor Andre Broers en Maria Broers-Huynen 

Jaardienst voor Harry Eussen 

  Jaardienst voor Ruud Hupperichs 



 

 

  Voor Emiel en Maria Broers-Huijnen en schoonzoon Kees 

Voor Jef Huijnen 

 

Woensdag 24 juni, 10.00 uur (Leesmis) 

  T.i.v. Jan Huijnen (stichting) 

 T.i.v. Maria Broers-Kroonen (stichting) 

 

Zondag 28 juni , 09.30 uur 

  Opgeluisterd door Kerkelijk zangkoor 

  Misdienaars: Romy Rutten en Jun Jun Drijvers 

 Lector: Cato Slenter 

  Jaardienst voor Pastoor Martens (stichting) 

Jaardienst voor Pastoor Jac Huijnen (stichting) 

Jaardienst voor Harie Hutschemakers en Maria Hutschemakers- 

Faarts 

Voor Hub Jaminon 

 

 

 

Kerkdiensten voor de maand juli: 

 
 

Woensdag 1 juli, 10.00 uur (Leesmis) 

 
Zondag 5 juli, 09.30 uur 

  Opgeluisterd door Drumband en Kinderkoor 

  Misdienaars: Chris Wouters en Twan Lemlijn 

 Lector: Jos Hendriks 

  Jaardienst voor Servé en Josephina Vleugels-Goessens (stichting) 

  Jaardienst voor Jeanne Wouters-Lemmerling 

  Jaardienst voor Jef Huijnen 

 

Woensdag 8 juli, 10.00 uur (Leesmis)  

 

 

 



 

 

Zondag 12 juli, 09.30 uur Kermis 

  Opgeluisterd door Kerkelijk zangkoor 

  Misdienaars: Allen 

 Lector: Marjan Habets 

 

Maandag 13 juli, 10.30 uur  

  Opgeluisterd door Kerkelijk zangkoor 

  Misdienaars: Merlijn Vleugels en Chris Wouters 

 

Woensdag 15 juli, 10.00 uur (Leesmis) 

  T.i.v. de overleden ouders Jan Huijnen en Maria Huijnen-Croonen  

  en zonen (stichting) 

 

Zaterdag 18 juli, 19.00 uur 

  Misdienaars: Mathijs Heusschen en Twan Lemlijn 

 Lector: Cato Slenter 

  Voor Frans Wilhelm Kroonen (stichting) 

 

Woensdag 22 juli is géén Heilige Mis 

 

Zondag 26 juli, 11.00 uur 

  Misdienaars: Marcia Frijns en Romy Rutten 

 Lector: Marlies Kleijnen 

  Voor Hub Jaminon 

 

Woensdag 29 juli, 10.00 uur (Leesmis) 

  Voor Anna Huijnen-Jacobs (stichting) 

 

 

 

Onderscheiding 

 

Bij deze willen wij iedereen van harte danken voor alle felicitaties en 

bloemen bij het krijgen van de koninklijke onderscheiding. 

 

Tonny Lemmens en Lisa Wolfs 

 



 

 

Beste mensen, 

 

We mogen terugkijken op een mooie afsluiting van het 

seizoen met een kampioenschap voor ons Seniorenteam. 

 

Het kampioenschap werd op 29 maart veilig gesteld in 

Buchten. Onder het toeziend oog van de meegereisde fans werd een zeer 

overtuigende 15-30 overwinning op Born behaald.  

De laatste wedstrijd op 12 april was weliswaar nog maar een formaliteit 

maar het zou toch fijn zijn om het “foutje” tegen VIOS nog te herstellen 

door te winnen.  Dat hebben de dames netjes volbracht. De 20-12 

overwinning  op de nummer 2 was zeer netjes en overtuigend. De dank is 

ook groot richting de grote getalen supporters welke bij deze wedstrijd 

aanwezig waren. De sfeer zat er goed in tijdens en na de wedstrijd. 

 

Natuurlijk konden we dit historische vereningingsfeit niet onopgemerkt 

voor bij laten gaan. Een zeer geslaagde receptie en feestavond waren een 

mooie afsluiter. Een dank aan alle aanwezigen en de organisatie. 

 

Via deze weg willen we ook alle inwoners van Reijmerstok en Terlinden 

bedanken voor hun bijdrage aan onze donateursactie. 

 

Met sportieve groet,  Bestuur HV ADIO 

 

 

 

 

De jaarlijkse collecte in 2015 voor de Nederlandse Hartstichting heeft in 

de kernen Reijmerstok en een gedeelte van Terlinden het mooie bedrag 

van € 400 opgebracht. 

 

Uiteraard waren de vrienden van de Hartstichting zeer tevreden met dit 

mooie resultaat en danken iedereen voor de mooie bijdrage  

 

 

 



 

 

 
 

 

Op 1, 2 en 3 augustus zal de kermis in Terlinden weer plaatsvinden. Ook 

dit jaar zal de jonkheid en alle inwoners van Terlinden  hun beste beentje 

voor zetten om dit feest weer te laten slagen.  

 

Op zaterdag 1 augustus trappen we om 18.30 uur af met het 

jonkheidtreffen. Het is inmiddels alweer 8 jaar geleden dat diverse 

jonkheden de strijd met elkaar zijn aangegaan in Terlinden. De jonkheden 

zijn in de loop van de tijd voorzien van vers bloed en nieuwe strijders. Het 

is tijd voor een nieuwe krachtmeting, waardoor we de winnaar van 2007 

snel zullen vergeten. Natuurlijk zullen de jonkheden uit verschillende 

buurtdorpen aanwezig zijn om voor de overwinning te strijden. 

Toeschouwers zijn van harte welkom om hun favoriete jonkheid toe te 

juichen. Tot 20.00 uur is gratis entree!! 

Aansluitend zal in de tent het feest losbarsten en zullen we nog tot in de 

late uurtjes genieten van een geweldige band.  

 

Op zondag 2  augustus starten we om 11.00 uur aan de kapel in Terlinden. 

De heilige mis wordt voorgegaan door Pastoor Graat. Aansluitend zullen 

we samen met jullie traditiegetrouw frühshoppen in de tent. Waar vele 

mensen vorig jaar genoten van een kop koffie, een lekker pilsje, spek & ei 

of een koud zwembadje voor de kleinste onder ons, hopen wij ook dit jaar 

weer op jullie te rekenen.  

’s Avonds kunnen de echte die hards gewoon doorgaan met hetgene waar 

ze ’s middags mee gestopt zijn. Het programma is te vinden op onze 

website www.jonkheidterlinden.nl  

 

Op maandag 3 augustus zal de jonkheid begeleid door fanfare st. 

Franciscus uit Reijmerstok en schutterij Sint Brigida uit Noorbeek door 

Terlinden trekken om de poalkes om te hakken. Vervolgens zal het bier 

weer vloeien en de band aftrappen om ook de laatste avond te laten slagen. 

Omstreeks middernacht zal het bestuur van de jonkheid traditiegetrouw de 
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Knoak begraven en is de kermis 2015, na enkele pilsjes om het af te leren, 

weer voorbij.  

 

Voor meer informatie over het programma, houdt onze website in de 

gaten. Wij hopen jullie te mogen begroeten op onze kermis. 

 

Jonkheid Terlinden 

 

Vacature: 

 

Wie helpt  met de uitdagingen van de huidige 

tijd? (m/v in de leeftijd 18 tot 80) 

 

Reijmerstok leefbaar houden en samen bepalen wat daarvoor nodig is. Dat 

is kortgezegd de uitdaging van ons dorp dat net als omringende dorpen 

met krimp te maken heeft. Er zijn al initiatieven ontstaan rondom de 

basisschool, het sportcomplex en een vaste speel- en ontmoetingsplek voor 

onze kinderen. 

 

Wat is verder nodig om Reijmerstok aantrekkelijk te houden om te wonen, 

te werken en vrije tijd te besteden? Hoe betrekken we ouderen en 

jongeren? Hoe denken we over leegstand van gebouwen? Hoe gaan we om 

met onze omgeving? Op welke manier kunnen we slimmere 

samenwerking in verenigingsverband organiseren? Allemaal vragen en 

ontwikkelingen waarbij het ook handig is als deze enigszins gecoördineerd 

worden met de gemeente Gulpen-Wittem. 

 

Stichting kernoverleg Reijmerstok zoekt daartoe een 4 tal enthousiaste 

inwoners die willen meedenken, verbindingen leggen en het leuk vinden 

samenwerking binnen onze leefgemeenschap te stimuleren. 

Wij verheugen ons erop om samen met jou Reijmerstok vitaal en in 

beweging te houden! 

Meer informatie kun je krijgen via Jaap van Soolingen, Ben Lacroix, 

Maurice Wouters of Felix Lacroix (flacroix@home.nl 06-46424074) 
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Bestellen van Heilige Missen 

Misintenties kunnen middels onderstaand formulier schriftelijk worden 

aangeleverd. Een volledig ingevuld formulier kunt u doormailen naar 

(lemlijn@hetnet.nl), of deponeren in de brievenbus van Eric Lemlijn  

(Reijmstokkerdorpsstraat 88). Het verschuldigde bedrag kunt u overmaken 

op bankrek.nr. NL83RABO0143700375 t.n.v. Parochie St. Franciscus. 

Mochten wij naar aanleiding van uw formulier nog vragen hebben, dan 

nemen wij telefonisch contact met u op. 

 

Misintenties worden slechts éénmaal per maand doorgegeven aan 

weekbladen (Omroeper, Gulp en Geul). Geef deze daarom tijdig door!  
 

Aanvraagformulier voor misintenties: 
 

Misintentie voor:  ………………………………………………… 

 

Eventueel met vermelding van (aankruisen wat van toepassing is): 

   O Zeswekendienst 

   O Jaardienst 

   O Huwelijk of jubileum  

   O Anders: ……………………………………………….. 

 

Datum(s) misintentie:  

    zaterdag of zondag …………….……………….. a € 20,- 

 

    woensdag    ……………………….…….. a €   7,- 

 

Uw contactgegevens: 

 

(naam) ……………………………….. (tel. nr.) ..……………….. 

 
(datum) ……………………………….  
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Maandag 18 mei , kienen voor zomerbloeiers.  

 

Maandag 29 juni is de laatste activiteit.  

Dit wordt een wandeling naar de Zeute Aarbei met aansluitend koffie en  

andere heerlijke aardbeigerechten. 

 

Verder is er dit jaar een vakantiereis gepland naar Parijs met Ghielen 

busreis, van 31 augustus tot 4 september. 

Het gehele programma is op te vragen bij Ria Lacroix. 

 

 

 

 

 

 

 

Grote schoonmaak van onze kerk 
 

Graag willen wij iedereen bedanken die aan de grote schoonmaak van 

onze kerk heeft meegewerkt. Het verwijderen van spinnenwebben, 

koperpoetsen, afstoffen van beelden, uitkloppen van matjes, kleine 

reparaties etc. moet toch minimaal eens per jaar gebeuren. Het resultaat is 

een prachtige en schone kerk. 

 

Ook volgend jaar (mei 2016) hopen we weer op genoeg vrijwilligers die 

hieraan meewerken. Samen met alle andere vrijwilligers van onze 

parochie, kunnen we onze kerk en parochiegemeenschap in stand houden. 

 

Allemaal bedankt!! 

 

Het kerkbestuur 



 

 

Kerkdiensten Reijmerstok in volgende maanden: 

 

Zondag 2 augustus    11.00 uur Terlinden kapel 

Zondag 9 augustus    09.30 uur 

Zaterdag 15 augustus    19.00 uur 

Zondag 23 augustus    11.00 uur 

Zaterdag 29 augustus    19.00 uur 

Zondag 6 september    09.30 uur 

Zaterdag 12 september    19.00 uur 

Zondag 20 september    11.00 uur 

Zondag 27 september    09.30 uur 

Zondag 4 oktober    09.30 uur 

Zondag 11 oktober    11.00 uur 

Zaterdag 17 oktober    19.00 uur 

Zondag 25 oktober    09.30 uur 

Zondag 1 november    15.00 uur Allerheiligen 

Zondag 8 november    11.00 uur 

Zaterdag 14 november    19.00 uur 

Zondag 22 november    09.30 uur 

Zondag 29 november    11.00 uur 

Zondag 6 december     09.30 uur 

Zaterdag 12 december    19.00 uur 

Zondag 20 december    11.00 uur 

Donderdag 24 december   20.30 uur Kerstavond 

Vrijdag 25 december    09.30 uur 1e kerstdag 

Zaterdag 26 december    09.30 uur 2e kerstdag 

Vrijdag 1 januari    11.00 uur 

Tevens is iedere woensdag om 10.00 uur een Leesmis. 

 

Heilige missen in de parochies Banholt en Noorbeek: 

 

Vrijdag 5 juni   Noorbeek  19.00 uur 

Zaterdag 6 juni   Noorbeek  19.00 uur 

Zondag 7 juni   Banholt  11.00 uur 

Zondag 14 juni   Noorbeek  09.00 uur 

Zondag 14 juni   Banholt  09.30 uur 

Maandag 15 juni  Noorbeek  12.30 uur 



 

 

Zaterdag 20 juni  Banholt  19.00 uur 

Zondag 21 juni   Noorbeek  09.30 uur 

Zaterdag 4 juli    Banholt  19.00 uur 

Zondag 5 juli   Noorbeek  11.00 uur 

Zaterdag 11 juli  Banholt  19.00 uur 

Zondag 12 juli   Noorbeek  11.00 uur 

Zondag 19 juli   Noorbeek  09.30 uur 

Zondag 19 juli   Banholt  11.00 uur 

Zaterdag 25 juli  Noorbeek  19.00 uur 

Zondag 26 juli   Banholt  09.30 uur 

 

 

Website Cluster Terlinden: www.clusterterlinden.nl 

Ons Cluster bestaat uit de drie parochies van Sint Gerlachus in Banholt, 

Sint Brigida in Noorbeek en Sint Franciscus van Assisi in Reijmerstok. 

We hopen u via onze nieuwe website alle informatie te kunnen laten zien 

die u zoekt. Verschillende jaren al loop ik rond met het idee om deze 

manier van communicatie te gaan gebruiken. Dank zij de kennis, ervaring 

en bereidheid van enkele mensen in ons cluster is dat dan ook nu gelukt. 

We zijn pas begonnen met deze website, ze is dus nog in "opbouw" en er 

kan dus nog wel het een en ander aan verbeterd worden. Voor (werkbare 

en constructieve) suggesties houden we ons dan ook aanbevolen.  

 

Rene Graat 

VASTENAKTIE 

 

De definitieve opbrengst van de Vastenaktie heeft dit jaar € 759,55 

bedragen. Mede namens de mensen in Sri Lanka dankt het Missiecomité 

alle gulle gevers voor hun royale bijdragen. Tevens dank aan alle 

vrijwilligers die voor het inzamelen hebben gezorgd.  

 

Namens Par.Missiecomité, 

J.Wolfs, secretaris. 
 



 

 

Samenstelling Kerkbestuur 
 

Pastoor Graat  Voorzitter  043-4571221 /  06-13077296  

      renegraat@home.nl 

 

Jef Denis  Penningmeester  06-12547867    

       jefbw9@gmail.com 

      

Eric Lemlijn  Secretaris  043-4572141 

       lemlijn@hetnet.nl 

 

Marjo Lacroix      043-4571953 

      marjolacroix@ziggo.nl 

 

Tous Bastings     043-4571842 

       tous.bastings@apg.nl 

 

Bankrekeningnummer  
NL83RABO0143700375 t.n.v. Parochie St. Franciscus  

 

Misintenties 

Misintenties kunt u schriftelijk opgeven (zie elders in dit parochiecontact). 

Extra formulieren liggen in het portaal van onze kerk.  

 

Belangrijke gebeurtenissen 

U kunt rechtstreeks contact opnemen met Pastoor Graat voor o.a.: Doopsel / 

Ziekenbezoek / Huwelijksmis / Begrafenis / Doorgeven van (langdurig) 

zieken / Toedienen van sacramenten  

 

Kerkgebouw en Kerkhof 

- Kosters zijn: Cato Slenter (043-4572128) en Leon Gerrekens (06-

27201884). Zij zijn tevens aanspreekpunt voor  vragen omtrent het 

kerkgebouw, luiden kerkklokken etc.. 

- Marjan Habets (043-4551508) zorgt voor versiering van de kerk. 

- Tous Bastings is aanspreekpunt m.b.t. kerkhof en begrafenissen. 

 

Berichten voor Parochiecontact 

Wilt u een bericht plaatsen in ons eerstvolgende Parochiecontact (aug-sept), 

gelieve dat dan vóór 15 juli door te mailen naar: lemlijn@hetnet.nl 
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