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JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID
Misschien hebt u gehoord dat onze paus Franciscus een jaar van
Barmhartigheid heeft uitgeroepen(8-12-’15 tot 20-11-’16). Dit is een
woord dat we niet zo vaak gebruiken. Waar het op neerkomt is: een hart
hebben voor miserie (miséri-cordia in Latijn). Die miserie kan allerlei
vormen hebben: verslaving, armoede (geestelijk of financieel), lastige
ouderdom, ziekte, eenzaamheid, vooroordelen, discriminatie, (gedwongen)
verhuizing, pesterijen en nog veel meer.
De paus nodigt ons uit om hier bijzondere aandacht aan te geven. Hij zegt:
“Overwin de onverschilligheid en bereik de vrede”. Hij noemt de
onverschilligheid (’t is mich egaal) de grootste bedreiging van de
mensheid. Een egoïstische wereld zou dan wel eens het resultaat kunnen

zijn. In een aantal kerken van ons bisdom, te beginnen bij de St.
Christoffel Kathedraal in Roermond, is een “heilige deur” geopend. Dit is
een symbool van Gods openheid naar ons mensen en tevens een oproep
aan ons om de deur van ons hart open te zetten voor noden om ons heen.
Geloven is meer dan bidden, het vraagt ook om “doen”. We worden
uitgenodigd om ons geloof “handen en voeten” te geven. Hoe? Dat
antwoord is snel gegeven: al vanaf het allereerste begin van de christelijke
gemeenschap stonden de 6 werken van barmhartigheid hoog op de agenda.
Jezus zelf heeft ze benoemd in het evangelie van Matteüs (hoofdstuk 25):
opkomen en zorg dragen voor hongerigen, dorstigen, naakten,
vreemdelingen, zieken, gevangenen. Later, rond 1200, kwam daar nog het
begraven van doden bij.
Heel toevallig? Begin april 2015 stond in onze parochie/contactbladen een
artikel “Cluster Terlinden: op weg waarheen?” Daarmee begonnen we na te
denken over een thema wat velen onder ons bezig houdt. Dit bleek, na de
enquête, “zorgzaamheid” te zijn. Op 11 april 2015 kondigde de paus het
Jaar van de Barmhartigheid aan….
Inmiddels hebben we op 12 november jl. met 74 mensen van ons hele
Cluster bij elkaar gezeten, mannen en vrouwen, oud en jong. Daaruit is een
kleine stuurgroep ontstaan met mensen uit onze drie parochies. Zij zullen
samen gaan nadenken over hoe alle geïnteresseerden hun bijdragen kunnen
leveren aan onze gezamenlijke zorgzaamheid. Als u dit leest zijn ze al een
keer bij elkaar geweest. Zonder mij. De uitnodiging voor actieve
zorgzaamheid is gericht aan alle mensen van goede wil, niet alleen aan
leden van onze katholieke geloofsgemeenschap (parochie). Natuurlijk voel
ik me zeer betrokken hierbij en uiteraard wil ik mijn bijdrage leveren, maar
de “kartrekkers/sters” komen niet uit de pastorie.
Als geheugensteun zult u binnenkort uitrolbare
posters (roll up banners) in de kerk zien.U zult
hier meer over horen in de toekomst.
René Graat, mhm
pastoor.

Prins Storm I en Prinses Bibi I
het 21e prinsenpaar van de “Durchduujerkes” in Reijmerstok.
In een sprookjesachtig
gemeenschapshuis “A gen
Ing” werden Storm
Vleugels en Bibi
Hogenboom uitgeroepen
tot het 21e Prinsenpaar van
de Durchduujerkes.
Storm woont in de
Reijmerstokkerdorpsstraat
naast het voetbalveld en
Bibi op de Prrovincialeweg
schuin tegeneover BeerEathoes “A gen Ing”.
Voetballen bij BMR is de
lust en leven van zowel
Storm als Bibi. Daarnaast
speelt Storm trompet bij de
fanfare en zingt hij bij het
kinderkoor.
Het nieuwe Prinsepaar gaat in de carnaval voorop met de nieuwe schlager
“De Troöt” geschreven door Egid van Houthem.
Zij worden ondersteund door Nar Martine en President Lars.

Carnaval 2016 in Reijmerstok
Dialectmis zaterdag 30 januari
Zaterdag 30 januari om 19.00 uur is de traditionele dialectmis in de
parochiekerk van Reijmerstok en aansluitend gezellig samenzijn in BeerEathoes A gen Ing.
Receptie van het Prinsenpaar/ opening carnaval vrijdag 5 februari
De carnaval in Reijmerstok en Terlinden start traditioneel op de vrijdag
voor carnaval met de receptie van het Prinsenpaar en aansluitend de
opening van de carnaval in Reijmerstok.
Op 5 februari kunt u vanaf 19.33 uur in gemeenschaphuis “A gen Ing”,
Reijmerstokkerdorpsstraat 177, Prins Storm I, Prinses Bibi I en Nar
Martine van de Durchduurjerkes feliciteren.
Met het onthullen van de Durchduujer openen zij officieel de carnaval en
als symbool voor de heerschappij in de dolle dagen ontvangen zij de
sleutels van Reijmerstok en Terlinden. Aan het gevarieerde programma die
avond werken mee:
 Limbo Express
 De Molliemeekersj
 Sjpringlaevend
 Dansgroep Starlights
 Dansgroep de Hèverinnekes Noorbeek
 ’t bestuur va de Durchduujerkes, met wer inge act
 Oze eige Rimmerstokse diskjockey Christian Heusschen
Wilt u zelf ook optreden, neem dan contact op met een van de
bestuursleden.
De entree is ook nog gratis, dus deze avond mag u niet missen.
Grote optocht zondag 7 februari
Op zondag 7 februari start om 13.11 uur de grote optocht. De optocht
route is de Reijmerstokkerdorpsstraat vanaf de Jonkerbosweg tot aan de
Provincialeweg. Bewoners en bezoekers worden dringend verzocht om
geen auto’s langs de route te parkeren. De optocht wordt afgesloten op de
parkeerplaats bij A gen Ing, waar vervolgens “springe” voor iedereen is
(toegang via café) met te gekke carnavalsmuziek van DJ Christiaan.

Frieten en snacks zijn verkrijgbaar.
Aanmelden voor de optocht kan uitsluitend door personen van 18 jaar of
ouder op vrijdagavond 5 februari tussen 20 en 21 uur in gemeenschapshuis
A gen Ing.
Het aanmeldingsformulier is te downloaden op www.Durchduujerkes.nl.
Als deelnemers jonger dan 18 jaar zijn, zijn hun ouders verantwoordelijk
dat er geen alcohol gebruikt wordt voor, tijdens en na de optocht.
Kijk ook op www.nix18.nl.
Carnavalstreffen maandag 8 februari
Maandag 8 februari is vanaf 17.00 uur een gezellig carnavalstreffen in
Beer-Eathoes “A gen Ing”.
Carnavalsdisco 9 februari
Dinsdag 17 februari start om 17.11 uur in gemeenschapshuis “A gen Ing”
een gezellige carnavalsdisco.
Speciaal voor onze jongste carnavallisten zal Ron Steijns als entertainer
met zijn act Tutontour garant voor een spetterende middag en avond.
Bovendien is er een ballonnenwedstrijd. Rond 20.00 uur wordt de carnaval
officieel afgesloten door het Prinsenpaar van de Durchduujerkes met het
inpakken van de Durchduujer, maar afgelopen is het dan nog lang niet.
Hieringbiete 10 februari
Woensdag 10 februari na de avondmis van 19.00 uur het traditionele
Hieringbiete in Beer-Eathoes A gen Ing.
Dank aan de hoofdsponsors
 Scharrelkippenfarm Vrij en Blij.
 De Rabobank Centraal Zuid Limburg
 Hendriks-Fleuren Zuyd notarissen Heerlen
 BLEIJLEVENS Motoren & Techniek Margraten
 De Gulpener Bierbrouwerij
 Beer-Eathoes A gen Ing
 De Puthof, boerderijcamping en vakantieappartementen
 Frans Lacroix FL Mechanisatie Reijmerstok
en alle andere sponsoren die de carnaval in Reijmerstok mede mogelijk
maken. Voor meer informatie, foto’s enz. kijk op www.Durchduujerkes.nl

Jonkheid Reijmerstok
Anno 1815


Het nieuwe jaar is alweer begonnen. Toch willen we nog kort terug
blikken op de laatste maanden van 2015. De jonkheid vierde 29 november
namelijk haar 200 jarig bestaan. Dit was een zeer geslaagde dag. Er ging
een Heilige Mis aan vooraf en JOKO zong enkele mooie Limburgse
liedjes. Vervolgens is de jonkheid samen met de fanfare naar A Gen Ing
gelopen. In A Gen Ing ging de middag van start met een lunch en een
lezing van Henk Thewissen. Later heeft Paul Vleugels een leuk verhaal
gedaan over de geschiedenis van de jonkheid. Aansluitend hieraan vertelde
Benoit Mulleneers enkele leuke verhalen over de jonkheid zoals hij die
beleefd had. Tot slot werd het mooie boek gepresenteerd waar heel hard
aan is gewerkt door het jubileumcomité.
De jonkheid wil iedereen bedanken die deze dag aanwezig was, het was
een hele mooie dag voor de vereniging en ook voor het dorp. Speciale
dank aan het jubileumcomité (bestaande uit Rob Gijssen, Benoit
Mulleneers en Joshua Kroonen), JOKO, fanfare St. Franciscus en de
dames die de tafels mooi hebben aangekleed.
Heeft u nog steeds geen boek maar bent u wel geïnteresseerd? Bij D’r
Durpswinkel en Christian Heusschen kunt u dit kopen voor slechts €10,-.
2015 hebben we als vereniging mooi afgerond en zijn we weer goed
gemotiveerd voor het organiseren van de volgende editie van Kermis
Reijmerstok. Meer informatie over de kermis volgt nog later dit jaar.

Bestuur Jonkheid Reijmerstok

Flessenophaalactie BMR
De Reijmerstokse jeugdspelers van BMR hebben op zaterdag 2
januari, zoals jaarlijks gebruik, de lege flessen bij de inwoners
van Reijmerstok en Terlinden opgehaald. Deze actie heeft dit jaar
€ 375 opgeleverd, een bedrag waar de jeugdafdeling van BMR
uitermate blij mee is. Hartelijk dank hiervoor!
Jeugdcommissie BMR

Beste inwoners,
Op vrijdagavond 26 februari organiseert Joko een open repetitie. Iedereen
die kan zingen en het leuk zou vinden om lid te worden van Joko is van
harte welkom om te komen luisteren, kijken of wellicht mee te zingen.
Ook als je nog twijfelt mag je uiteraard komen! Hou je niet zo van zingen,
maar ben je wel goed met een instrument dan ben je ook van harte welkom
om een keer te komen kijken.
Iedereen is welkom mits je minimaal 13 jaar oud bent. Deze open repetitie
begint om 20.30 uur in de zaal van A gen ing. Wij verheugen ons op jullie
komst!
Daarnaast zal Joko ook dit jaar weer de Paaswake opluisteren op
zaterdagavond 26 maart om 20.30 uur in de kerk van Reijmerstok.
Jongerenkoor Joko

Kerkdiensten voor de maand februari:

Woensdag 3 februari, 10.00 uur (Leesmis)
Zondag 7 februari 09.30 uur
Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor
Misdienaars: Chris Wouters en Twan Lemlijn
Lector: Cato Slenter
Voor Hub en Mieneke Gerrekens-Huijnen (stichting)
Woensdag 10 februari 19.00 uur Aswoensdag
Misdienaars: Jun Jun Drijvers en Romy Rutten
Lector: Jos Hendriks
Zondag 14 februari 11.00 uur
Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor
Misdienaars: Marcia Frijns en Mathijs Heusschen
Lector: Marlies Kleijnen
Voor Mathieu Rutten
Voor Huub Huynen
Woensdag 17 februari, 10.00 uur (Leesmis)
Zaterdag 20 februari 19.00 uur
Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor
Misdienaars: Marcia Frijns en Twan Lemlijn
Lector: Robert Engelen
Voor de overleden leden van de fam. Essers
Voor Jef Croonen
Voor Jeanne en Eduard Kikken-Huntjens
Woensdag 24 februari, 10.00 uur (Leesmis)

Zondag 28 februari 09.30 uur
Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor
Misdienaars: Mathijs Heusschen en Chris Wouters
Lector: Marjan Habets
Voor Hub Jaminon

Kerkdiensten voor de maand maart:

Woensdag 2 maart, 10.00 uur (Leesmis)
Zaterdag 5 maart 19.00 uur
Opgeluisterd door het Kinderkoor
Misdienaars: Jun Jun Drijvers en Romy Rutten
Lector: Cindy Lacroix
Jaardienst voor Jef Jacobs en Jeanne Jacobs-Mingels (stichting)
Woensdag 9 maart, 10.00 uur (Leesmis)
Zondag 13 maart 11.00 uur
Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor
Misdienaars: Marcia Frijns en Chris Wouters
Lector: Guido Lemlijn
Jaardienst voor Jef Huijnen (stichting)
Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting)
Jaardienst voor Hubert en Mieneke Gerrekens-Huijnen (stichting)
Jaardienst voor Charles en Fien Eijgelshoven-Lacroix (stichting)
Jaardienst voor Hubert en Maria Peerboom-Hendrikx en voor Léon
Voor Hub Huynen
Woensdag 16 maart, 10.00 uur (Leesmis)

Zondag 20 maart 09.15 uur Palmzondag
Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor
Misdienaars: Jun Jun Drijvers, Romy Rutten, Mathijs Heusschen
en Twan Lemlijn
Lector: Cindy Lacroix
Jaardienst voor Mathieu en Marieke Wouters-Lemmerlijn (st)
Jaardienst voor Servé Vleugels en t.i.v. Josephina VleugelsGoessens (stichting)
Voor Mathieu Rutten
Jaardienst voor mevr. Reijnders-Roijen
Woensdag 23 maart, 10.00 uur (Leesmis)
Donderdag 24 maart 19.30 uur Witte Donderdag
Misdienaars: Twan Lemlijn en Mathijs Heusschen
Lector: Cato Slenter
Vrijdag 25 maart 15.00 uur Goede Vrijdag
Zaterdag 26 maart 20.30 uur Paaswake
Opgeluisterd door Jongerenkoor Joko
Misdienaars: Jun Jun Drijvers, Romy Rutten, Chris Wouters en
Mathijs Heusschen
Lector: Guido Lemlijn en Robert Engelen
Zondag 27 maart 09.30 uur 1e Paasdag
Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor
Misdienaars: Chris Wouters en Twan Lemlijn
Lector: Marjan Habets
Maandag 28 maart 09.30 uur 2e Paasdag. Woord- en Communiedienst
Opgeluisterd door het kinderkoor
Voor Hub Jaminon
Voor Jef Huijnen
Woensdag 30 maart, 10.00 uur (Leesmis)

Kerkdiensten Reijmerstok in volgende maanden:

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
Zondag 3 juli
Zondag 10 juli
Maandag 11 juli
Zondag 17 juli
Zondag 24 juli
Zaterdag 30 juli

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
09.30 uur
09.30 uur Kermis
11.00 uur Kermis
11.00 uur
09.30 uur
19.00 uur

Tevens is iedere woensdag om 10.00 uur een Leesmis.

Fanfare St. Franciscus
De tijd vliegt voorbij! We schrijven alweer 2016.
Graag blikken we nog even kort terug op onze laatste
activiteiten in 2015.
Het jubileum van de jonkheid was nat en koud. Toch volgden
veel mensen de fanfare richting het gemeenschapshuis. Hier
speelde de fanfare nog enkele marsen.
6 december stond in het teken van de winter. Gemeenschapshuis A gen
Ing was omgetoverd tot een winterse concertzaal voor het concert van de
fanfare De winterexpress…… Samen met de blokfluiters werd de trein
opgestart om het publiek door de winter te begeleiden. Ron Steijns, de
presentator van deze middag, was een goede reisleider. Scrooge vertelde
ons zijn verhaal begeleid door de fanfare maar
ook brachten onze leerlingen op instrument nog
een muzikale hulde op de verjaardag van
Sinterklaas. Melting the ice, Coldplay medley,
Largo van Vivaldi maar ook carnaval
passeerden de revue met muziek en een buute
van onze conducteurs Bibi en Jens. In de
“stationsrestauratie” was er gezorgd voor de
innerlijke mens en het was nog lang samen
nagenieten van de mooie muziek en optredens.
Een concert dat druk werd bezocht en waar wij
met heel veel plezier op terugkijken.

December bracht nog meer. Op
tweede Kerstdag mochten we
samen met het kerkkoor de
woord- en communiedienst
opluisteren. Wat was het
bijzonder om dit samen te mogen
doen.
Inmiddels heeft ook volgens
traditie het opluisteren van de H.
mis ter ere van de Heilige St.
Antonius plaatsgevonden. Op 17
januari luisterde de fanfare deze mis op.
Voor 2016 staan er ook weer veel leuke activiteiten op onze agenda. Zo
organiseren wij op 20 maart het gemeentelijk muziektreffen van de
gemeente Gulpen-Wittem. We organiseren dit in de fanfarezaal Berg en
Dal te Slenaken. Het programma ziet er als volgt uit:
12.45 uur Harmonie St. Petrus Gulpen
13.30 uur Harmonie Excelsior Nijswiller
14.45 uur Harmonie St. Agatha Eijs
15.30 uur Harmonie St. Gertrudis Wijlre
16.15 uur Fanfare Kunst en Vriendschap Partij
17.30 uur Harmonie St. Cecilia Mechelen
18.15 uur Harmonie Internos Epen
19.15 uur Fanfare Berg en Dal Slenaken
20.00 uur Fanfare St. Franciscus Reijmerstok
We hopen u tijdens deze concerten te mogen begroeten.
Graag brengen we ook al een drietal andere datums onder uw aandacht.

Tweede Pinksterdag, 16 mei, openen we weer de poorten van ons
prachtige dorp voor Kunstexpositie “De Poorten van Reijmerstok”. De
inschrijving voor kunstenaars is inmiddels gesloten en het aanbod is weer

groot. De kunstcommissie is nu druk met het selecteren en verdelen van de
vele kunst over alle poorten.
Over enkele weken zullen wij u hierover informeren en komen we vragen
of u wil meewerken als vrijwilliger! Op maandag 18 april organiseren we
een instructie avond voor alle vrijwilligers en ontvangt u het T-shirt en
werkrooster. Noteer dus alvast deze datum in uw agenda!
Noteert u ook al vrijdagavond 8 juli in
uw agenda! We organiseren dan in
samenwerking met de jonkheid een
Kermisconcert in de kermistent.

8 juli 2016
Kermisconcert

Met muzikale groet!

VASTENACTIE
Thema van de Vastenactie dit jaar is: Water, bron van leven.
Wij weten hoe belangrijk water is, vooral voor ons bestaan als mens.
Daarom gaat de aandacht nu naar Oeganda, een schitterend Afrikaans land
waar helaas nog altijd veel mensen in erbarmelijke omstandigheden leven.
Dat komt vooral door extreme weersomstandigheden. Periodes van grote
droogte gaan afgewisseld met tijden van enorme regenval.
Eigenlijk hebben de mensen maar weinig nodig om een weg in te slaan
naar een veel rooskleuriger toekomst. Maar het moet ze wel aangereikt
worden. Vastenactie wil daarbij helpen.
Na Carnaval ontvangt u meer informatie over dit project waarvoor het
Missiecomité in de week voor Pasen (21 tot 26 maart 2016) een
inzameling zal houden.

Parochieel Missiecomité Reijmerstok

Gezinsbijdrage 2016
Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat
markante gebouw, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is
de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt.
Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan
te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten.
Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op
belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost
geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting,
personeelskosten, het parochiecontact, pastorale en missionaire projecten.
Het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en
u en vele anderen welkom te heten.
Denk daarom aan uw jaarlijkse gezinsbijdrage. Voor eventuele vragen
kunt u contact opnemen met het kerkbestuur. Contactgegevens en
bankrekeningnummer staan op de achterzijde van dit parochiecontact.
---------------------------------------------------------------------------------------Beste inwoners

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) ……………………………….

Heilige missen in de parochies Banholt en Noorbeek:
Maandag 1 februari
Dinsdag 2 februari
Zaterdag 6 februari
Zondag 7 februari
Woensdag 10 februari
Zaterdag 13 februari
Zondag 14 februari
Zondag 21 februari
Zondag 21 februari
Zaterdag 27 februari
Zondag 28 februari
Zondag 6 maart
Zondag 6 maart
Zaterdag 12 maart
Zondag 13 maart
Zaterdag 19 maart
Zondag 20 maart
Donderdag 24 maart
Donderdag 24 maart
Vrijdag 25 maart
Vrijdag 25 maart
Vrijdag 25 maart
Zaterdag 26 maart
Zaterdag 26 maart
Zondag 27 maart
Zondag 27 maart
Maandag 28 maart
Maandag 28 maart

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

11.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
09.30 uur
11.00 uur
19.00 uur
11.00 uur
09.30 uur
11.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
19.00 uur
11.00 uur
14.00 uur
18.15 uur
15.00 uur
15.15 uur
19.00 uur
18.30 uur
19.00 uur
09.30 uur
11.00 uur
09.30 uur
11.00 uur

Meidenvoetbal in de lift bij BMR/SNC’14.
Sinds medio 2014 probeert het samenwerkingsverband tussen de jeugd
van BMR en SNC’14 het meidenvoetbal naar een hoger niveau te tillen.
Ondertussen heeft dit geresulteerd in een Meiden D-team, een meiden Eteam en in totaal 28 meiden die volwaardig lid zijn en wedstrijden
voetballen bij BMR/SNC’14.
Op 28 februari van 11.00 uur –13.00 uur zal er een Vriendinnendag
plaats vinden in de sporthal van St. Martensvoeren. Heb je vriendinnen die
voetballen, of willen voetballen, heb je zin om te gaan voetballen of wil je
gewoon eens kijken of het wat voor je is, kom dan gezellig meedoen! In
het voorjaar zal er een Vriendinnendag buiten worden georganiseerd met
extra activiteiten. Tijdens de Vriendinnendag voetballen meiden met
elkaar en staat het plezier voorop. Doel van de dag is om meiden en hun
ouders kennis te laten maken met de voetbalsport en met het
meidenvoetbal bij BMR/SNC’14.
Ook meiden, woonachtig buiten Banholt/Mheer/Reijmerstok/Slenaken/
Noorbeek, die in hun eigen dorp niet in een meidenteam kunnen
voetballen zijn van harte uitgenodigd om hier aan deel te nemen.
Na de winterstop vinden de trainingen voor de D-meiden plaats op elke
maandag in Banholt van 18.30 – 19.45 en op elke woensdag in Slenaken
van 18.30 – 19.45. Voor de E-meiden vinden deze plaats elke maandag in
Banholt van 18.30 – 19.45 en elke donderdag in Noorbeek van 18.30 –
19.45. Ook hier ben je altijd van harte welkom!
Om onze jeugdafdeling uit te breiden, m.n. op het gebied van meidenvoetbal, zijn wij op zoek naar meiden in de leeftijdcategorie van 5 t/m 15 jaar.
Ben je enthousiast, kijk eens op www.bmr.nl of www.snc14.nl en meld je
aan als lid! Voor meer informatie philipe.bastings@home.nl of
renesangers@hotmail.com.

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 (apr-mei),
gelieve dat dan vóór 15 mrt. door te mailen naar: lemlijn@hetnet.nl

