Parochiecontact
RK Parochie St. Franciscus van Assisië te Reijmerstok

Jaargang dec. 2015. / jan. 2016

----------------------------------------------------------------------------------------MIJLPAAL
Op 12 november j.l. zijn we samengekomen met 74 mensen uit Terlinden,
Noorbeek, Banholt en Reijmerstok. Daar waren 11 jonge (+ 25 jaar)
mensen bij. We hebben naar elkaar gekeken, geluisterd en met elkaar
gepraat.

Er waren een drietal filmpjes over wat samenwerken kan bereiken:
Pandores kindervakantieweek in Noorbeek, de Poorten van Reijmerstok en
het Den halen van Banholt. Daarna vertelden zes mensen uit onze
parochies over wat ze in hun (werk)groepen doen aan zorg voor anderen,
veraf en dichtbij.
Vervolgens zijn we met elkaar gaan praten, vooral over hoe we de
bestaande dienstbaarheid verder kunnen verbreden en verdiepen en hoe we
daar SAMEN in het Cluster Terlinden invulling aan kunnen geven.
Daarbij spraken in elk van 8 groepen allerlei mensen: mannen, vrouwen,
oud en jong, van elke parochie en dat aan één tafel. De antwoorden
werden na afloop gegeven en toegelicht. Tot slot kreeg iedereen een papier
met de vraag: “En jij ? Wat wil jij bijdragen ?”
Binnenkort gaan we (het voorbereidingsgroepje) bij elkaar zitten om nog
eens goed na te denken over deze avond aan de hand van de antwoorden
die gegeven zijn. Vanzelfsprekend zullen we u daarvan op de hoogte
houden.
Nu kan ik al zeggen dat deze bijeenkomst een bemoediging en inspiratie
is: voor de eerste keer zijn er zo veel mensen uit ons Cluster Terlinden bij
elkaar gekomen om SAMEN te zoeken naar hoe we handen en voeten
kunnen geven aan onze geloofsgemeenschap. En ze kwamen uit allerlei
groepen: allemaal mensen die zich betrokken voelen bij de toekomst van
onze parochies: www.clusterterlinden.nl
Dat noem ik een mijlpaal: een belangrijke ontwikkeling voor onze
geloofsgemeenschap.
Namens de andere leden van het kerkbestuur
wens ik jullie allemaal een zinvol Kerstfeest
en een gezegend Nieuw Jaar.
René Graat, mhm,
pastoor

Stichting Gemeenschapshuis A gen Ing
Bij gemeenschapshuis A gen Ing wordt in opdracht van de gemeente
Gulpen-Wittem het dak vernieuwd. Er worden isolatieplaten geplaatst en
nieuwe dakpannen.

Verder worden er zonnecollectoren
geplaatst. Dit alles om energie te
besparen. Bij de verbouwing in 2010
was voor dit onderdeel geen budget
meer beschikbaar, gelukkig is dit nu
alsnog opgepakt.
Voor de gebruikers een aantal weken
enige overlast, voor het stichtingsbestuur (onze gemeenschap) hopelijk
de komende jaren een lagere
energienota.

Beste inwoners,
Op zondag 6 december a.s. zal Joko te horen zijn op de kerstmarkt in
Mheer (kasteel Mheer). Wij zullen vanaf 14.00 uur
verschillende kerstnummers ten gehore brengen. Natuurlijk is iedereen
welkom om te komen luisteren en te genieten van de gezellige kerstsfeer.
Daarnaast zal Joko ook dit jaar weer de Kerst-inn organiseren. Deze
muzikale avond gaat plaatsvinden op zaterdag 19 december vanaf 19.30
uur in Gemeenschapshuis A Gen Ing. Verschillende verenigingen uit
Reijmerstok zullen hun kerstrepertoire ten gehore brengen en natuurlijk
wordt er weer gezorgd voor de nodige kerstsfeer. Tijdens het gezellig
samenzijn zal er ook gedacht worden aan de innerlijke mens.
Joko zal het jaar afsluiten met het opluisteren van de nachtmis op
donderdag 24 december in de kerk van Reijmerstok. Deze heilige mis
begint om 20.30 uur.
Als laatste wenst Joko u alvast fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Hopelijk zien wij u terug op onze uitvoeringen tijdens kerst en anders tot
volgend jaar.
Jongerenkoor Joko

Fanfare St. Franciscus
3 en 10 oktober traden de drumbands uit Reijmerstok en
Eckelrade samen op tijdens hun Percussion Movie Night.
Het was genieten van het begin tot het einde. Op 10 oktober
werd het concert uitgevoerd in ons eigen gemeenschapshuis,
welke was omgetoverd tot een filmzaal. De drumbands traden
apart en samen op. Alles begeleid met mooie beelden van mooie films
die voor iedereen herkenbaar waren. 'Once upon a time in the West',
'Titanic', 'Gladiator' en 'Ben -Hur' zijn enkele titels van filmmuziek die
deze avond de revue passeerden. Het vele publiek heeft genoten en de
muzikanten hebben ook genoten!

4 oktober luisterde de
fanfare traditiegetrouw
de H. mis op ter
gelegenheid van onze
patroonheilige. Ook
werd er samen met de
drumband een bezoek
gebracht aan het
kerkhof.

7 en 8 november stonden de kinderen centraal tijdens het KiDZ weekend.
Op zaterdag namen 42 kinderen uit Reijmerstok, Terlinden, Slenaken,
Mheer en Banholt deel aan de workshops. Op het gebied van beeldende
kunst waren er de volgende workshops: masker maken, speciale techniek
tekenen, schilderen, 3 D tekenen, glasmozaïeken, beeld in was,
beeldhouwen en fiets je eigen schilderij. Vooral dit laatste was favoriet bij
alle kinderen. Op het gebied van muziek waren er workshops: slagwerk,
instrumenten, trombone les en boomwacking. De kinderen hebben zich
van 10 tot 17 uur niet verveeld! Op de zondag werden de vele
kunstwerken tentoongesteld in A gen Ing. Hierna volgde ook nog een
optreden van het jeugdorkest uit Slenaken, jeugdorkest Mherimba en
werden de workshops door alle kinderen uitgevoerd. Het was druk op deze
zondag en de kinderen en ouders genoten van de kunst en de muziek. Een
weekend waar we als vereniging trots op zijn, waar de kinderen hebben
mogen ruiken, proeven, voelen aan kunst en muziek.

Op 29 november nemen we deel aan het programma van de Jonkheid ter
gelegenheid van hun 200 jarig bestaan.
6 december staat onze volgende activiteit gepland. Het Winterexpress
concert start om 16 uur. Stapt u met ons mee in de trein en laat u zich met
ons vervoeren door het winterseizoen? Koop uw treinkaartje bij D’r
Durpswinkel, sta of zitplaatsen zijn te verkrijgen tegen 5 euro. Kinderen
hebben gratis toegang.
De treinreis voert ons langs Sinterklaas, de Kerstman, Scrooge, een
spetterende nieuwjaarwisseling, maar ook Vivaldi en Coldplay zullen de
revue passeren. Onze conducteurs verwelkomen u graag.

Tijdens de H. mis op tweede Kerstdag zullen we samen met het kerkkoor
de muziek verzorgen. Het belooft een prachtige dienst te worden, u komt
toch ook om 9:30 uur.
17 januari zullen wij om 9:30 uur de H. mis opluisteren in Reijmerstok.
We willen via deze weg een ieder muzikale Kerstdagen toewensen en
we wensen dat in 2016 voor iedereen de muziek mag klinken.
6 december
26 december
17 januari

Themaconcert Winter Express…..
Opluisteren H. mis te Reijmerstok
Opluisteren H. mis te Reijmerstok

Hopelijk tot ziens bij bovenstaande activiteiten.
Met muzikale groet!

Kerkdiensten voor de maand december:
Woensdag 2 december, 10.00 uur (Leesmis)
Zondag 6 december 09.30 uur
Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor
Misdienaars: Jun Jun Drijvers en Romy Rutten
Lector: Marjan Habets
Voor Hubertina Essers, ter ere van O.L.V. onbevlekt ontvangen
(stichting)
Jaardienst voor Anne Slenter
Woensdag 9 december, 10.00 uur (Leesmis)
Zaterdag 12 december 19.00 uur
Opgeluisterd door kinderkoor
Misdienaars: Twan Lemlijn en Mathijs Heusschen
Lector: Robert Engelen
Voor Harrie en Annie Wouters-Debie (stichting)
Jaardienst voor Juf en Miet Noteboren, tevens verjaardag van Juf
Noteboren (stichting)
Voor Huub Huynen
Woensdag 16 december, 10.00 uur (Leesmis)
Zondag 20 december 11.00 uur
Orgelspel door Chris Wouters
Misdienaars: Marcia Frijns en Twan Lemlijn
Lector: Marlies Kleijnen
Jaardienst voor Jozef Broers en Maria Broers-Kroonen (stichting)
Voor Jef Huijnen
Jaardienst voor Jac en Hermien Lardinois-Roijen
Jaardienst voor Jan en Agnes Roijen-Reijnders en voor Jo,
Bernadette, Annie en Jos
Voor mevr. Reijnders-Roijen
Woensdag 23 december, 10.00 uur (Leesmis)

Donderdag 24 december 20.30 uur Kerstavond
Opgeluisterd door jongerenkoor JOKO
Misdienaars: Chris Wouters en Mathijs Heusschen
Lector: Guido Lemlijn
Voor Hub en Mieneke Gerrekens-Huijnen
Voor Harry Eussen
Voor Jeanne en Eduard Kikken-Huntjens
Vrijdag 25 december 09.30 uur 1e kerstdag
Opgeluisterd door kinderkoor
Misdienaars: Jun Jun Drijvers en Romy Rutten
Lector: Cindy Lacroix
Voor mevrouw H.G.E. Hartmans-Klinkenberg (stichting)
Voor Hub Jaminon
Zaterdag 26 december 09.30 uur 2e kerstdag Woord en Communiedienst
Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor en fanfare St. Franciscus
Jaardienst voor Gerard Cerfontaine (stichting)
Voor Jeanne Wouters-Lemmerling
Voor Emiel en Maria Broers-Huijnen
Zondag 27 december is slechts één heilige mis binnen cluster Terlinden, in
de kerk van Noorbeek, om 11.00 uur.
Woensdag 30 december, 10.00 uur (Leesmis)

Kerkdiensten voor de maand januari:
Vrijdag 1 januari 11.00 uur
Opgeluisterd door kinderkoor
Misdienaars: Jun Jun Drijvers en Marcia Frijns
Lector: Cato Slenter
Voor Mathieu Rutten
Na de Heilige Mis is in de kerk een nieuwjaarstreffen.

Zondag 3 januari 09.30 uur
Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor
Misdienaars: Mathijs Heusschen en Twan Lemlijn
Lector: Jos Hendriks
Voor F.W. Kroonen (stichting)
Woensdag 6 januari, 10.00 uur (Leesmis)
Zaterdag 9 januari 19.00 uur
Opgeluisterd door profaankoor Reijmerklank
Misdienaars: Twan Lemlijn en Chris Wouters
Lector: Marjan Habets
Voor Guillaume Wouters en fam. Pierre Wouters-Geelen (st)
Voor Angeline Peerboom (stichting)
Jaardienst voor Luuk Royen (stichting)
Woensdag 13 januari, 10.00 uur (Leesmis)
Voor Josef en Maria Broers-Kroonen, fam. Kroonen-Jacobs en
fam. Broers (stichting)
Zondag 17 januari 09.30 uur St. Antoniuskermis (tevens broodzegening)
Opgeluisterd door fanfare St. Franciscus
Misdienaars: Romy Rutten
Lector: Cato Slenter
Voor Maria Catherina Wouters-Lemmerlijn en Giel Wouters (st)
Jaardienst voor Hubert en Bertha Eijgelshoven-Marcus en zoon
Zefke (stichting)
Voor mevr. Hartmans-Klinkenberg (stichting)
Jaardienst voor Jozef Jaminon en Maria Jaminon-Kroonen (st.)
Voor Pastoor Huijts (stichting)
Voor Pastoor Martens (stichting)
Voor Jeanne Wouters-Lemmerling
Voor Jan en Bertha Roex-Paulissen
Voor Huub Huynen
Woensdag 20 januari, 10.00 uur (Leesmis)

Zondag 24 januari 11.00 uur
Orgelspel door Chris Wouters
Misdienaars: Jun Jun Drijvers en Marcia Frijns
Lector: Guido Lemlijn
Voor Jef Huijnen
Voor Emiel en Maria Broers Huijnen en schoonzoon Kees
Woensdag 27 januari, 10.00 uur (Leesmis)
Voor Elisabeth Huijnen-Kroonen (stichting)
Zaterdag 30 januari 19.00 uur Dialectmis
Opgeluisterd door kinderkoor
Misdienaars: Chris Wouters en Twan Lemlijn
Lectoren: De Durchduujerkes
Voor Hub Jaminon

Toost op 2016 !!
Beste parochianen,
Net als vorig jaar, willen wij u graag
uitnodigen om op vrijdag 1 januari,
samen met ons te toosten op het nieuwe jaar. Dit zal gebeuren in
onze kerk, na afloop van de Heilige Mis (van 11.00 uur). Wij
hopen u dan te mogen begroeten.
RK Parochie St. Franciscus van Assisië Reijmerstok
Het kerkbestuur

Kerkdiensten Reijmerstok in volgende maanden:

Zondag 7 februari
Woensdag 10 februari
Zondag 14 februari
Zaterdag 20 februari
Zondag 28 februari
Zaterdag 5 maart
Zondag 13 maart
Zondag 20 maart
Donderdag 24 maart
Vrijdag 25 maart
Zaterdag 26 maart
Zondag 27 maart
Maandag 28 maart
Zondag 3 april
Zaterdag 9 april
Zondag 17 april
Zondag 24 april
Zaterdag 30 april
Donderdag 5 mei
Zaterdag 7 mei
Zondag 8 mei
Zaterdag 14 mei
Zondag 15 mei
Zaterdag 21 mei
Zaterdag 21 mei
Zaterdag 28 mei
Zondag 29 mei
Zondag 12 juni
Zondag 19 juni
Zaterdag 25 juni

09.30 uur Carnaval
19.00 uur Aswoensdag
11.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
19.00 uur
11.00 uur
09.15 uur Palmzondag
19.30 uur Witte Donderdag
15.00 uur Goede Vrijdag
20.30 uur Paaswake
09.30 uur 1e Paasdag
11.00 uur 2e Paasdag
09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur
11.00 uur
19.00 uur
10.00 uur 1e H. Communie
08.30 uur Terlinden
11.00 uur
08.30 uur Terlinden
09.30 uur
08.30 uur Terlinden
19.00 uur
08.30 uur Terlinden
09.30 uur
11.00 uur
11.00 uur
19.00 uur

Tevens is iedere woensdag om 10.00 uur een Leesmis.

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
woensdag

…………….……………….. a € 20,……………………….…….. a € 7,-

Uw contactgegevens:
(naam) ……………………………….. (tel. nr.) ..………………..
(datum) ……………………………….

Samen werken aan een nieuwe inrichting van voormalige
sportcomplex van Reijmerstok.

Sinds de succesvolle KinderVakantieWeek eind augustus j.l. is het besef
tot heel Reijmerstok doorgedrongen hoe waardevol het voormalige
voetbalterrein inclusief kleedlokaal kan zijn voor toekomstige activiteiten,
meetings of andere evenementen in Reijmerstok. Op 18 november j.l.
heeft een 2e bijeenkomst plaatsgevonden met een 14 tal aanwezige
deelnemers. Daarbij konden direct betrokken omwonenden, Reijmerstokse
verenigingen, basisschool en ondernemers, zich uitspreken over het idee
van een multifunctionele buitenplek. Een plek om te spelen, te ontmoeten
en te genieten. Maar met welke randvoorwaarden moet daarbij rekening
gehouden worden? Wat vergt planvorming? Hoe pak je dat aan?

Onder deskundige begeleiding van dorpsgenote Nelle Driessen, consulent
buitenruimte en speelnatuur CNME Maastricht en regio, is gestart met een

1e verkenning van plannen, wensen en voorwaarden om het complex een
nieuwe bestemming te geven. Iedereen vindt het belangrijk dat het hele
gebied rond het voetbalveld open, toegankelijk en goed onderhouden
blijft. Dat vergt een gedragen aanpak waar iedereen zich in kan vinden en
waar iedereen een klein steentje aan wil bijdragen. Dit vergt een open
houding en de wil er samen iets van te maken. En die wil blijkt er te zijn!
Dit enthousiasme zal een vervolg krijgen in december 2015 waarbij een
werkgroep aan de slag gaat om een concreet, gedragen plan te
ontwikkelen. Stichting kernoverleg Reijmerstok zal de werkgroep
faciliteren en aanspreekpunt zijn voor contacten met gemeente.
Zoek je meer info of wil je deelnemen? Neem even contact op via
flacroix@home.nl of spreek Maurice Wouters, Ben Lacroix, Jaap van
Soolingen of Felix Lacroix aan.
--------------------------------------------------------------------------------------Opleiding en vorming in het dekenaat Gulpen 2015-2016
1. Cursus “Avondwake’’.
De cursus is bedoeld voor mensen die nu al voorgaan in de
avondwake op de vooravond van een uitvaart of die dat in de nabije
toekomst gaan doen.
2. Cursus “Gebedsdienst”.
De cursus is bedoeld voor mensen die nu al voorgaan in
gebedsdiensten of die dat in de nabije toekomst gaan doen.
3. Cursus “Ziekenbezoek namens de parochie’’.
De cursus omvat een informatieve bijeenkomst en, in beginsel, vijf
namiddagen van 14.00 uur tot 16.30 uur.
4. Gespreksgroepen voor trouwparen.
Het betreft drie gespreksavonden, samen met andere stellen, van
20.00 uur tot 22.00 uur.

5. Opleiding “Opnieuw beginnen”.
Het doel van de bijeenkomsten is deelnemers te helpen tot een
persoonlijke relatie met de levende God van Jezus Christus te
komen.
Stap voor stap worden deelnemers geholpen te ervaren hoe
bevrijdend het geloof in hun dagelijks leven kan zijn.
6. Logopedievorming voor Lectoren.
7. Gespreksgroep rond het christelijk gezinsboek “Al de dagen van
ons leven”.
8. Inleiding in de heilige Schrift.
Voor beginnende lectoren op basis van de Bijbelgids van M.
Keene.
9. Bijbel delen met elkaar.
Teksten samen lezen en inzichten/ervaringen delen met elkaar.
10. Geloofsgesprekken rond Spiritualiteit.
Telkens op de 2e donderdag van de maand is er gelegenheid tot
geloofsgesprek in de pastorie in Vijlen, Vijlenberg 133.
De geloofsgesprekken van dit seizoen hebben als uitgangspunt en
thema de ‘spiritualiteit’. Tegenwoordig worden met dit begrip veel
dingen in verband gebracht. Altijd echter gaat het om zoeken naar
zin, om een levenswijze die zich door hogere doelen laat leiden.
Christelijke spiritualiteit heeft wezenlijk te maken met Jezus
Christus en het leven vanuit het geloof in Hem.
11. “Christendom en Islam” door pastoor Storcken ?
In drie avonden wordt gesproken over Christendom en Islam.
Voor alle opleidingen en cursussen kunt u zich aanmelden bij:
Th. Dahlmans, Eyserbosweg 3A, 6287 NA Eys.
Tel. 043-4511569 of 06-29089663, e-mail: menth.dahlmans@gmail.com

Heilige missen in de parochies Banholt en Noorbeek:
Zaterdag 5 december
Zondag 6 december
Zondag 13 december
Zondag 13 december
Zaterdag 19 december
Zondag 20 december
Donderdag 24 december
Donderdag 24 december
Donderdag 24 december
Vrijdag 25 december
Vrijdag 25 december
Zaterdag 26 december
Zondag 27 december
Donderdag 31 december
Vrijdag 1 januari
Zaterdag 2 januari
Zondag 3 januari
Dinsdag 5 januari
Zondag 10 januari
Zondag 10 januari
Zaterdag 16 januari
Zondag 17 januari
Zaterdag 23 januari
Zondag 24 januari
Zondag 31 januari
Zondag 31 januari

Noorbeek
Banholt
Banholt
Noorbeek
Banholt
Noorbeek
Banholt
Noorbeek
Noorbeek en Banholt
Banholt
Noorbeek
Banholt en Noorbeek
Noorbeek
Noorbeek en Banholt
Banholt
Noorbeek
Banholt
Banholt
Banholt
Noorbeek
Noorbeek
Banholt
Banholt
Noorbeek
Banholt
Noorbeek

19.00 uur
11.00 uur
09.30 uur
11.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
18.00 uur
19.00 uur
23.00 uur
09.30 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
19.00 uur
11.00 uur
09.30 uur
09.30 uur
11.00 uur
19.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
09.30 uur
11.00 uur

Kerstvoettocht Valkenburg - Banneux 2015
De uit 1933 bestaande traditie om op de dag voor Kerstmis vanuit het in
Nederlands Limburg gelegen Valkenburg te voet naar Banneux te gaan,
zal ook dit jaar weer voortgezet worden.
De pelgrims beginnen op donderdag 24 december met een
Eucharistieviering om 8.30 uur in de kerk van de H.H. Nicolaas en
Barbara te Valkenburg. Na de reiszegen wordt vertrokken om via Sibbe,
Margraten en de grensovergang De Plank naar Aubel te gaan. Van daaruit
wordt de 51 km. lange tocht voortgezet via Charneux, Battice, Pepinster en
Tancrémont naar Banneux.
Om 21.00 uur begint in de kerk van de Maagd der Armen de plechtige
Kerstnachtviering die muzikaal zal worden opgeluisterd door de fanfare
St. Martinus uit Geulle.
Na afloop vertrekken, voor pelgrims die niet over eigen vervoer terug
beschikken, bussen naar Eijsden, Maastricht, Valkenburg en Heerlen
Om zeker te zijn van een plaats in de bus dient men zich uiterlijk
donderdag 17 december aan te melden bij: Roos Spits-Vossen, Stiena
Ruypers Park 4 te Valkenburg. tel. 043 – 6015447
Pelgrims die niet de hele tocht willen lopen kunnen ook onderweg
aansluiten. Vanaf Aubel wordt de route middels borden aangegeven.
Over de route (voor 95% verharde wegen) rijden volgwagens voor
eventuele uitvallers en ook het Rode Kruis van Valkenburg is aanwezig
voor medische assistentie. Meer informatie kan men vinden op de website:
www.kerstvoettochtbanneux.nl
Ook kan men telefonisch informatie inwinnen op het hierboven reeds
genoemde telefoonnummer.

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.
------------------------------------------------------------------------------------------

Zaterdag 12 december
Kerst uitstapje naar Monchau.
Programma: 9 uur vertrek parkeerplaats Durpswinkel.
16.00 uur retour richting Reijmerstok, waar we het uitstapje afsluiten met
een Kerstdiner in Vaals.
Maandag 18 januari 2016
19.30 uur Jaarvergadering in Gemeenschapshuis AGenIng.
Namens ZijActief Reijmerstok wensen we iedereen
Fijne Kerstdagen en een Gezond en Gelukkig Nieuwjaar!

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

06-80148206
tous.bastings@ziggo.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 (0627201884). 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 (feb-mrt),
gelieve dat dan vóór 15 jan. door te mailen naar: lemlijn@hetnet.nl

