
 

 

Parochiecontact 
 

 RK Parochie St. Franciscus van Assisië te Reijmerstok 
 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vrijwilligersavond  parochie Reijmerstok, 3 juli 2015) 

 

 

Jaargang aug. / sept. 2015 



 

 

Zangkoor Reijmerklank 

 

In de 2e helft van september, komen leden van onze vereniging weer bij u 

aan de deur met loten van de ‘Grote Clubactie’. Van elk lot is een gedeelte 

voor onze vereniging.  

 

Wij bevelen deze ‘Grote Clubactie’ van harte bij u allen aan. Ook voor 

onze vereniging is elke euro van harte welkom. Bij voorbaat onze dank. 

 

Bestuur en leden van Reijmerklank 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

BRONK   -  terugblik naar voren 

 

In de afgelopen weken (24 mei, 14 juni en 12 juli) hebben we in onze drie 

parochies de Bronk gevierd, samen met de Kermis. Als ik terugkijk op de 

drie Bronken in ons Cluster Terlinden  dan vind ik dat er aan alle drie goed 

is meegedaan. Er waren vooral veel actieve deelnemers, en dat is niet 

hetzelfde als “meelopers”. 

 

De Bronk is een volkstraditie die heel wat mensen op de been brengt (in 

Luik is het allemaal begonnen zo’n 750 jaar geleden). Ook dankzij de 

Schutterijen is deze traditie in onze streken bewaard gebleven. De Bronk is 

ook een van de vele manieren waarop we ons geloof gezamenlijk beleven 

en uitdrukken. We vieren de aanwezigheid van God onder ons. Een 

belangrijk teken daarvan is de Hostie, het Heilig Brood, dat in een 

monstrans wordt meegedragen. Daarom heet de Bronk ook wel 

“sacramentsprocessie”: een sacrament is een moment van 

Godsontmoeting. Daarom buigen een aantal mensen hun knie: dat is hun 

manier om hun respect voor God uit te drukken. Zoals ieder jaar waren 

ook nu weer de leden van de Jonkheid actief om alles in goede banen te 

leiden, al of niet bijgestaan door een aantal parochianen. 

 



 

 

Al onze dorpen hadden een grote schoonmaakbeurt ondergaan en overal 

hingen de vlaggen uit. Ook de processiepaaltjes met vlaggetjes kwam je 

overal tegen. Dit alles is een duidelijk teken van gemeenschap, van 

samenwerking, van saamhorigheid. In een van onze parochies hebben 

mannen die te oud zijn voor de jonkheid en te jong voor de oudheid een 

nieuwe groep gevormd en ze liepen met een Maria beeld (van 80 kg !!). Er 

ging daar ook een kinderwagen mee. In een andere parochie zag ik hoe een 

kleinzoontje zijn Opa hielp de flambouw te dragen! Jong geleerd…  Ook 

hoorde ik dat er een groep jonge vrouwen een nieuwe groep willen 

vormen. Na de vakantie zullen we zien hoe we daar verder mee kunnen. 

 

De sfeer tijdens de verschillende processies vond ik, voor zover ik dat kon 

merken, een Bronk waardig: geen overdreven geklets, maar rustig jezelf de 

kans geven om eens na te denken over andere zaken die óók belangrijk 

zijn, hier en daar alleen of samen met anderen bidden. Jezelf gedragen 

weten door de Harmonie of Fanfare, Schutterij, Zangkoren, de Jonkheid 

samen met vele anderen zoals de dames en de heren die de (kleine) 

kinderen begeleiden. 

 

De Bronk is één van de gebeurtenissen in onze dorpen waaraan we voelen 

en waarmee we laten zien dat we de toekomst aankunnen. En die toekomst 

valt ons niet zomaar in de schoot. Ze zal waardevol zijn in die mate 

waarmee we ze NU voorbereiden. Wat de Bronk betreft: elk  jaar komen 

er mensen bij elkaar om over de Bronk na te denken en te zien waar het 

nog beter kan. Dit “processie comité” heeft heel goed geholpen om de 

Bronk overal te maken wat ze nu is: een processie om trots op te zijn en 

om je elk jaar weer op te verheugen. 

 

Moge dat zo blijven ! 

 

René Graat, m.h.m. 

pastoor. 

 

 

 

 

 



 

 

Fanfare St. Franciscus 

 

Zaterdag 30 mei en zaterdag 6 juni 2015 organiseerden  

wij voor de 44e keer op rij de Reimeifeesten. De  

loods was weer sfeervol aangekleed voor een spetterende 

dance-avond. Buiten zag het ook weer heel gezellig  

uit met de picknickbanken in de oprit naast de loods  

en een kleine piramidetent die ’s avonds mooi verlicht was.  

De eerste zaterdag was het heel erg koud, maar de tweede zaterdag was de 

temperatuur een stuk aangenamer. Er werd weer flink gefeest en het was 

gezellig. Dank aan alle vrijwilligers die de Reimeifeesten mogelijk 

gemaakt hebben. We gaan ons weer opmaken voor de 45ste editie!  

 

Het was een heerlijke zondagavond op 14 juni en tevens de 

voorspeelavond voor de leerlingen. Daarom zijn we lekker buiten gaan 

zitten voor het optreden van onze leerlingen. Wat hadden ze goed 

geoefend! Isa en Lynn op blokfluit, Paulina, Storm, Charity, Daphne, 

Merlijn, Bo, Robin, Mathijs, Chris en Christian op bugel of trompet en 

Twan op saxofoon. Onder grote belangstelling van familie brachten ze hun 

nummers ten gehore. Zelfs enkele muziekstukken die ze gezamenlijk 

speelden. Dat is heel moeilijk als je nog geen jaar les hebt gehad, maar het 

ging prima.  



 

 

We zijn als vereniging reuze trots op al onze kanjers! Goed gedaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 21 juni, speelde de fanfare tijdens het lenteconcert in Kerkrade. 

Harmonie Saint Marie had ons uitgenodigd voor een concert. Een 

harmonie die ook onder leiding staat van Marcel Jungen. Tijdens het 

concert maakte de lente plaats voor de zomer. Met muziek zoals: “Happy”, 

“Cream of Clapton”, “Tin Tin”, “Skyfall” en “Cheerleader” wordt het al 

snel zomer. Een concert voor herhaling vatbaar.  

 

Op 5 juli luisterde de drumband de H. mis op in de kerk in Reijmerstok. 

Ze gaven al een voorproefje van hun filmconcert in oktober. Het was 

genieten! 

 

De kermis in Reijmerstok was weer top! We mochten weer meedoen met 

de Processie op zondag en de rondgang met de jonkheid op maandag. De 

regen mocht de pret niet drukken!  

 

 



 

 

Kunst en cultuur KiDZ Reijmerstok 

Zoals inmiddels bekend is willen we als vereniging graag investeren in 

onze toekomst en worden er diverse activiteiten georganiseerd voor de 

kinderen van Reijmerstok. Ook de afgelopen maanden zijn er weer 

activiteiten geweest. Muziekles door MuziekVeroniek op de basisschool 

maar ook nog andere activiteiten waarover we u graag iets vertellen: 

 

Op 30 juni verzorgden we twee gastlessen op basisschool St. Franciscus in 

Reijmerstok. Dit keer niet op het gebied van muziek maar op het gebied 

van beeldende kunst. Kunstenares Helma ging aan de slag met groep 1 tot 

en met 3. Er werd hard gewerkt door de kinderen. Er waren diverse 

soorten blaadjes die werden voorzien van een laagje inkt. Hierna moest 

men deze heel goed aandrukken op een papiertje. Hiervoor hebben ze heel 

hard moeten springen. Alle mooie blaadjes werden uitgeknipt en samen 

hebben ze een hele boom gemaakt! Kunstenaar Justin ging aan de slag met 

groep 4 tot en met 8. In een heel donker A gen Ing gingen de kinderen 

tekenen in de lucht! Hierna namen ze zelf hun positie in en werd hun 

kunstwerk gefotografeerd. Light graffiti wordt dit genoemd. De kinderen 

vonden het vet cool! Hierbij enkele foto’s, op facebook en de website 

kunnen jullie meer foto’s bekijken!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

Op kermismaandag werd er een thema dag georganiseerd op de 

basisschool. Ook hier mochten we als vereniging weer aan meedoen. 

Groep 5 tot en met 8 hebben we meer mogen vertellen over onze 

vereniging, wat is een fanfare, harmonie, welke instrumenten zijn er 

allemaal enzovoort. Met groep 1 tot en met 4 werd er een instrumenten 

memoryspel gespeeld. Maar ook kregen de kinderen les in marcheren. In 

de regen werd er hard geoefend. Netjes in rijtjes van vier werd geoefend 

om in de houding te gaan staan, gelijk te starten met marcheren, marcheren 

en te draaien op commando. Het ging heel goed! Hierna mochten ze 

aansluiten bij de fanfare. Helaas regende het toen heel hard en werd de 

route hierdoor ingekort maar in de stromende regen met of zonder paraplu 

liepen de kinderen tussen de fanfare richting de Puthof. Hier hebben we 

gezamenlijk gebruncht. Op de vraag of ze volgend jaar weer mee willen 

doen aan deze activiteit werd volmondig JA geroepen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar de kinderen hoeven niet tot volgend jaar te wachten we hebben nog 

meer activiteiten op het programma staan.  

 

Op 7 en 8 november organiseren we een KiDZ weekend. Op zaterdag 

gaan de kinderen aan de slag gedurende workshops. Deze hebben 

betrekking op muziek en kunst in zeer diverse vormen. We weten zeker 

dat de kinderen zich niet gaan vervelen. De kunstwerken die gemaakt 

worden op deze dag zullen de dag erna tentoongesteld worden. Deze 

tentoonstelling zal muzikaal omlijst worden door jeugdorkest Mherimba 

en het jeugdorkest uit Slenaken. Maar ook zullen de kinderen hun 

opgedane kennis van muziek met ons delen. Voor alle kinderen tussen 4 

en 15 jaar zullen er aangepaste workshops worden gegeven. De KiDZ zijn 



 

 

dit weekend aan het woord! Noteer dus alvast deze datums! De kinderen 

ontvangen binnenkort meer informatie hierover. Voor de vereniging zullen 

er tijdens de vakantie enkele weekjes geen repetities zijn maar zullen we 

wel present zijn bij diverse activiteiten. Voor de drumband komt hun 

filmconcert “Percussion movie night” steeds dichterbij. Op 3 en 10 

oktober zullen zij ons gaan trakteren op prachtige filmmuziek in een 

mooie setting. Hieronder een overzicht van activiteiten voor dit jaar.  

 

3 augustus  Rondgang jonkheid Kermis Terlinden 

28 augustus  Afsluiting KVW 

12 september  Gemeentelijk drumbandtreffen 

13 september  Hopfeesten 

14 september Serenade relatie dag Gulpener 

19 september  Leerlingen dag Mherimba 

3 oktober  Percussion movie night te Eckelrade 

4 oktober  Opluisteren H mis Reijmerstok 

10 oktober  Percussion movie night te Reijmerstok 

7/8 november  KiDZ weekend 

6 december  Themaconcert Winter express.. 

26 december  Opluisteren H mis te Reijmerstok 

 

Hopelijk tot ziens bij bovenstaande activiteiten.  

 

Wilt u meer foto’s zien van onze activiteiten dan verwijzen we naar onze 

facebook pagina: www.facebook.com/FanfareStFranciscusReijmerstok 

 

Met muzikale groet! 

 
KWF kankerbestrijding 

 

In de week van 7 t/m 12 september komen de collectanten weer bij u aan 

de deur, voor uw bijdrage in het onderzoek tegen deze vreselijke ziekte.In 

verband met de kosten, worden geen zakjes meer bezorgd. De collectanten 

hebben dus alleen de bus van de Kankerbestrijding. 

 

Wees dus mild in uw geven, en schenk kankerpatienten een langer leven. 

Voor uw steun onze welgemeende dank. 



 

 

Kerkdiensten voor de maand augustus: 
 

Zondag 2 augustus, 11.00 uur Terlinden kapel 

  Voor Jan en Bertha Roex-Paulissen 

 

Woensdag 5 augustus, 10.00 uur (Leesmis) 

 

Zondag 9 augustus, 09.30 uur 

  Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor 

  Misdienaars: Merlijn Vleugels en Chris Wouters 

 Lector: Jos Hendriks 

  Jaardienst voor Louise en Louis Narinx 

  Jaardienst voor Guillaume Wouters (stichting) 

  Voor zekere intentie 

 

Woensdag 12 augustus, 10.00 uur (Leesmis) 

Jaardienst voor de overledenen van de familie Cerfontaine  

  (stichting) 

 Voor Josef en Maria Broers-Kroonen, fam. Broers en fam.  

  Kroonen-Jacobs (stichting) 

 

Zaterdag 15 augustus, 19.00 uur. Tevens zegening kroetwusj. 

  Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor 

  Misdienaars: Romy Rutten en Jun Jun Drijvers 

 Lector: Robert Engelen 

Voor mevrouw H.G.E. Hartmans-Klinkenberg (stichting) 

 Jaardienst voor ouders Mannens-Horsmans, Maria Mannens en  

 Lieske Mannens-Lahaije 

  Voor Jef Huijnen 

 

Woensdag 19 augustus, 10.00 uur (Leesmis) 

 

Zondag 23 augustus, 11.00 uur 

  Opgeluisterd Mathijs Heusschen en Chris Wouters (blaasmuziek) 

  Misdienaars: Twan Lemlijn en Marcia Frijns 

 Lector: Marlies Kleijnen 

  Jaardienst voor Marleen Duysengs-Peerboom en  Sjuf Peerboom 



 

 

Woensdag 26 augustus, 10.00 uur (Leesmis) 

 

Zaterdag 29 augustus, 19.00 uur 

  Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor 

  Misdienaars: Chris Wouters en Mathijs Heusschen 

 Lector: Cindy Lacroix 

 Voor de overledenen van de fam. Eijgelshoven-Marcus 

 Voor Hub Jaminon 

 Voor Jef Croonen 

 

 

 

Kerkdiensten voor de maand september: 

 
Woensdag 2 september, 10.00 uur (Leesmis) 

 

Zondag 6 september, 09.30 uur 

  Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor  

  Misdienaars: Merlijn Vleugels en Twan Lemlijn 

 Lector: Marjan Habets 

Jaardienst voor Leonard, Joseph en Josephina Goessens (stichting) 

 Voor Leon Peerboom 

 

Woensdag 9 september, 10.00 uur (Leesmis) 

 

Zaterdag 12 september, 19.00 uur 

  Opgeluisterd door het Kinderkoor 

  Misdienaars: Marcia Frijns en Romy Rutten 

 Lector: Robert Engelen 

Voor Pierre Wouters en Maria Wouters-Geelen (stichting) 

 Jaardienst voor Martin Croonen en Elise Croonen-Prevoo (st.) 

  Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting) 

 Voor Leo Essers en Maria Catharina Essers-Landerloo en voor  

  Jef Essers 

 

Woensdag 16 september, 10.00 uur (Leesmis) 

 



 

 

Zondag 20 september, 11.00 uur 

  Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor 

  Misdienaars: Chris Wouters en Mathijs Heusschen 

 Lector: Guido Lemlijn 

Jaardienst voor Maria Kroonen en voor de overledenen van de  

 fam. Kroonen-Croonen (stichting) 

Voor Jef Huijnen 

 

Woensdag 23 september, 10.00 uur (Leesmis) 

 

Zondag 27 september, 09.30 uur Woord en Communiedienst 

  Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor 

  Jaardienst voor Angeline Peerboom (stichting) 

Jaardienst voor Tossanus Huijnen en Elisabeth  

  Huijnen-Kroonen (st.) 

Voor Hub Jaminon 

 

Woensdag 30 september, 10.00 uur (Leesmis) 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

     Beste inwoners, 

 

Op vrijdag 28 augustus zal Joko onder leiding van onze nieuwe dirigente 

Suzan Hambuckers de 60 jarige huwelijksmis ter eren van de ouders 

Snackers (ouders Marjo Lacroix) in Mechelen opluisteren. De heilige mis 

zal om 17.30 uur beginnen.  

 

Daarnaast zal Joko op 11 september de heilige mis opluisteren ter eren van 

het 325 jarig bestaan van Jonkheid Mheer. Deze heilige mis begint om 

19.00 uur in de kerk van Mheer en iedereen is welkom om te komen 

luisteren! 

 

Jongerenkoor Joko 



 

 

Zondag 13 en maandag 14 september 

GULPENER 

HOPOOGSTFEEST 

in Reijmerstok 

 

 

 
 

 

Zondag 13 september is het Hopoogstfeest, een evenement van         

11.00-18.00 uur voor iedereen.  

Voor het programma kijk op www.gulpener.nl 

 

Maandag 14 september heeft de Gulpener haar relatie dag. Dan worden 

vooral mensen die een horecabedrijf hebben ontvangen.  

 

Vanaf 2008 werken op beide dagen rond 90 vrijwilligers van alle 

Reijmerstokse verenigingen.  

Samen slagen wij er in om die kwaliteit te leveren die de brouwerij vraagt. 

Ook in 2015 doen wij dit weer.  

Dit is een unieke kans om zonder risico inkomsten voor de vereniging te 

verwerven waarvan je lid bent of die je een warm hart toedraagt .  

 

Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor beide dagen.  

Heb je je nog niet opgegeven, stuur dan een berichtje naar 

jmghhendriks@home.nl of bel even. 

Vermeld even wanneer je wilt werken en voor welke vereniging.  

Samen met de Gulpener zetten we Reijmerstok weer op de kaart en gaan 

er twee geweldige dagen van maken.  

 

Werkgroep Hopfeesten 

Bert Lacroix en Jos Hendriks 

Secretariaat :  

De Reijmer 12, 6274 NB Reijmerstok 

T: 043-4572026 of 06-25057161        

E: jmghhendriks@home. 

 

http://www.gulpener.nl/
mailto:jmghhendriks@home.nl


 

 

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) ……………………………….  

 

 

mailto:lemlijn@hetnet.nl


 

 

 

 
 
Theater en Zanggroep SAS speelt het verhaal van het uitzonderlijke leven 

van Rosalie Nieman, naar het boek van Elisabeth Marain.(1988) 

Toen ze 5 jaar was werd de Belgische Rosalie in een gesticht voor 

achterlijke kinderen gestopt. Ze was ongewenst en daardoor lastig en 

tegendraads. Op haar 12e verhuisde ze naar een psychiatrische inrichting 

voor volwassen vrouwen. Onder het strenge regime van nonnen werd haar 

leven een aaneenschakeling van vernederingen, psychische martelingen, 

angst en onnoemelijk veel verdriet. Haar bestaan is een halve eeuw 
ontkend. Zij mocht er niet zijn. ” Niemand zijn”. 

Theater en zanggroep SAS speelt het verhaal van dit uitzonderlijke leven 

in een solovoorstelling.  

Maandag 21 september aanvang 19.30 in verenigingslokaal AgenIng te 
Reijmerstok. 

Maandag 19 oktober. Een gezellige ouwerwetse spellenavond in B&B de 

Zevende Hemel te Reijmerstok.     

 

 

De dekenale bedevaart naar Banneux zal worden gehouden op 

donderdag 10 september 2015. 

 

Het thema voor dit jaar is: 'Heer, leer ons bidden'. 

 

Het kerkelijk zangkoor uit Eijsden zal de viering in Banneux muzikaal 

ondersteunen. 
 

 



 

 

Kerkdiensten Reijmerstok in volgende maanden: 

 

 

Zondag 4 oktober    09.30 uur 

Zondag 11 oktober    09.30 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 

Zondag 3 januari     09.30 uur 

Zaterdag 9 januari     19.00 uur 

Zondag 17 januari    09.30 uur 

Zondag 24 januari    11.00 uur 

Zaterdag 30 januari    19.00 uur Dialectmis 

Zondag 7 februari    09.30 uur Carnaval 

Woensdag 10 februari    19.00 uur Aswoensdag 

Zondag 14 februari    11.00 uur 

Zaterdag 20 februari    19.00 uur 

Zondag 28 februari    09.30 uur 

 

Tevens is iedere woensdag om 10.00 uur een Leesmis. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Heilige missen in de parochies Banholt en Noorbeek: 

 

Zondag 2 augustus  Terlinden  11.00 uur Kermis 

Zaterdag 8 augustus  Banholt  19.00 uur 

Zondag 9 augustus  Noorbeek  11.00 uur 

Zondag 16 augustus  Noorbeek  09.30 uur 

Zondag 16 augustus  Banholt  11.00 uur Terhorst 

Zaterdag 22 augustus  Noorbeek  19.00 uur 

Zondag 23 augustus  Banholt  09.30 uur 

Zondag 30 augustus  Noorbeek  09.30 uur 

Zondag 30 augustus  Banholt  11.00 uur 

Zaterdag 5 september  Banholt  19.00 uur 

Zondag 6 september  Noorbeek  09.30 uur 

Zondag 13 september  Banholt  09.30 uur 

Zondag 13 september  Noorbeek  11.00 uur 

Zaterdag 19 september  Banholt  19.00 uur 

Zondag 20 september  Noorbeek  09.30 uur 

Zondag 27 september  Banholt  09.30 uur 

Zondag 27 september  Noorbeek  11.00 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 



 

 

KinderVakantieWerk 2015 
 

Onze koek actie was een geslaagde activiteit. We willen alle inwoners van 

Reijmerstok en Terlinden danken voor hun enthousiaste reacties en steun.  

 

We verwelkomen u weer op vrijdag 28 augustus op onze voetbalweide 

waar we onder het genot van een drankje en hapje, de hutten van de 

kinderen kunnen bewonderen.  

 

Graag tot ziens! 

 

KVW Reijmerstok 

 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 

Welkom voor nieuwe parochianen 

Als u sinds kort in Reijmerstok woont en dit blad misschien voor het eerst 

leest: Onze parochiegemeenschap met pastoor Graat, het kerkbestuur en 

vele vrijwilligers heten u van harte welkom en wensen u veel geluk in uw 

nieuwe omgeving! 

Het parochiecontact wordt iedere 2 maanden gratis huis aan huis bezorgd, 

onder verantwoordelijkheid van het Kerkbestuur. Hierin vindt u alle 

informatie over onze parochie, kerk, verenigingen, activiteiten in ons dorp, 

etc.. U bent van harte welkom om hieraan deel te nemen.  

Wilt u kennis maken of hebt u een vraag, neem dan gerust contact op. De 

contactgegevens van ons kerkbestuur staan aan de achterzijde van ieder 

parochiecontact. 

 

 
 



 

 

Mariabeeld Gulpenerberg 80 jaar 

 

Het is dit jaar de 80ste verjaardag van het Mariabeeld dat als een wakende 

en zorgende Moeder haar ogen laat gaan over een groot deel van ons 

Limburgse Heuvelland. Mocht Zij zich in de beginjaren verheugen op een 

grote belangstelling, in onze jaren moet Zij zich met minder bezoekers 

tevreden stellen. Dit is echter niet van invloed: Maria is altijd dezelfde 

gebleven. Zij heeft nog altijd even veel zorg en aandacht voor degenen die 

tot haar hun toevlucht nemen. En dat zijn er ook in onze dagen nog velen 

want onderweg in ons Limburgs land tref je vele kapelletjes aan met 

daarin een beeltenis van Maria. Het zijn plekken waar mensen even 

afstappen, even uitrusten, een kaarsje opsteken, een gebedje zeggen: ze 

zoeken er troost, zeggen er dankjewel, vragen om hulp. 

 

Ik denk dat Maria-devotie daarom de stormen van de tijd heeft doorstaan, 

omdat veel mensen in de Moeder van Jezus een lotgenote zien. Ook haar 

leven heeft zorgen en spanning gekend; ook Zij heeft geleefd met vragen 

en verdriet. Het leven van haar Zoon bracht  voor haar de nodige zorgen 

en vragen mee, maar zij liet Hem begaan en “bewaarde alles in haar hart”. 

 

Veel mensen, veel ouders, zien in haar een lot- en bondgenote; bij haar 

kun je terecht met je zorgen; zij weet waar je het over hebt. Veel mensen 

zijn ervan overtuigd dat Maria meeleeft met ons bestaan, met ons lijden, 

met onze beproevingen. Maria is in de hemel als een levende moeder, die 

ieder van ons in bescherming wil nemen. Zij is nog altijd de Moeder van 

Bijstand, de Hulp van de christenen, de Troosteres van de bedroefden, de 

steun van de zieken.     

 

Maria wil ons leren dat God door alle lief en leed in het leven, ons trouw 

blijft. Zij kijkt al 80 jaar als een wakende moeder vanaf haar hoge plek op 

de Gulpenenberg over ons heen. Moge het in lengte van dagen blijven om 

dit in ons dekenaat levend te houden. Daartoe willen we alle parochies uit 

ons dekenaat uitnodigen, om samen met de parochie van de H.Petrus van 

Gulpen een bidprocessie te houden naar het Mariabeeld en wel op 15 

augustus na de H. Mis van 19.00 uur. U bent van harte welkom. 

 

Deken  Clerx. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KROEDWUSJ 

 

Op 15 augustus vieren we het feest van Maria Tenhemelopneming. In het 

verleden werd op die dag de Kroedwusj gezegend. Om zoveel mogelijk 

mensen in de gelegenheid te stellen hun Kroedwusj te laten zegenen zal 

die zegening plaats vinden tijdens de viering van zaterdag 15 augustus om 

19.00 uur. 

 

Wilt u VOOR de H. Mis uw Kroedwusj voor aan in de kerk neerleggen  

zodat zij tegen het einde van de viering samen gezegend kunnen worden. 
 



 

 

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 (okt-nov), 

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