Parochiecontact
RK Parochie St. Franciscus van Assisië te Reijmerstok

Jaargang juni / juli 2016

Maandag 27 juni is de laatste activiteit voor de zomervakantie.
Het is een Kruidenwandeling/proeverij met Anne van de Linden.
We starten om 19.00 uur bij B&B de Zevende Hemel. Onderweg
krijgen we informatie over kruiden die we ook kunnen gebruiken bij
het koken en uiteraard is er van alles te proeven.
Zaterdag17 september is de eerste activiteit na de zomervakantie.
Een Dagje Limburg. Meer informatie hierover volgt na de
zomervakantie.

VLUCHTELINGEN ?
Je zou jezelf kunnen afvragen hoe je als christen zou kunnen omgaan met
deze komst van vreemde mensen, of liever gezegd: wat is je
verantwoordelijkheid? Ik denk dat het die is van een mens te zijn die
geraakt is door de menselijkheid van Jezus Christus.




We zullen de kans krijgen om van vele mooi verwoorde gedachten
zinvolle daden te maken;
We zullen kunnen beleven dat we meer zijn als onze onderbuik
waarin we gevoelens speuren en soms voeden van onberedeneerde
onzekerheid en de daarmee gepaard gaande angst;
We kunnen ons barmhartig tonen. De Franse vertaling van dit
woord is misschien duidelijker: miséricorde, un coeur pour la
misère – hart hebben voor de miserie, de ellende. Onze houding
van barmhartigheid zal kunnen vertaald worden naar betrokkenheid met anderen die écht in nood verkeren.



Vluchtelingen kunnen aan ieder van ons de uitdaging bieden om te
kiezen voor de knusse zekerheid van de zelf-verzorging: ik moet in
de eerste en laatste plaats voor mezelf en de mijnen zorgen, en
sorry aan vreemdelingen zeggen – of de poorten van je hart openen
en worden wat je bent: een bewogen mede-mens.

Zal deze houding de problemen rond de asielzoekers oplossen?
Waarschijnlijk niet, maar ze zal ons helpen om op een rustige manier na te
denken over de vragen die op ons afkomen. Bovendien zal ze ons helpen
onze vooroordelen te relativeren en af te zien van een geïnstitutionaliseerd
wantrouwen.
Of is deze manier van positief denken niet meer als een idealistische
Traümerei? Ik ben ervan overtuigd dat het veel meer is: het opnemen van
vluchtelingen vermag het om het beste in ons naar buiten te brengen. In
1997 waren honderden Hutu’s op de vlucht voor wraak nemende Tutsi’s.
Ze liepen van Oost Congo naar het Westen en kwamen aan bij mensen die
amper een nagel aan hun vingers hadden om zich te krabben. Toch
deelden die wat ze hadden. Een hele tijd. Ik ben er getuige van geweest –
en hoe deze ervaring de gemeenschap versterkte. Dit was te merken, lang
nà het vertrek van de Hutu’s.
Sinds enige tijd ben ik vrijwilliger bij Wereldwijd in Eckelrade als taal
maatje. Af en toe speur ik wat deze mensen hebben achtergelaten en
waarom. Hun verhalen zijn bekend – hun leed speur je alleen in hun
nabijheid. Daar kan ik mede-mens zijn.
In dit verband vind ik het opmerkelijk dat er in het Oude Testament van de
Bijbel 36 keer staat: “hebt de vreemdeling lief
als uzelf”. Het gebod “hebt uw naaste lief als
u zelf” staat er één keer in….
René Graat, mhm
pastoor

Geslaagd jubileumfeest HV Adio
HV Adio bestaat dit jaar 35 jaar en daar zijn we als vereniging trots op.
Het jubileum is met alle leden, hun papa’s en mama’s, hun broertjes en
zusjes, én onze sponsoren gevierd op 16 april 2016 in gemeenschapshuis
A Gen Ing.
Een grote opkomst mocht onze jubileumcommissie, die de avond
georganiseerd had, begroeten. Een heerlijke barbecue en een gezellige
pubquiz waren onderdeel van het programma. De muziek, verzorgd door
DJ Christian Heusschen, zorgde voor een gezellige sfeer. Op deze
feestavond zijn de nieuwe wedstrijdshirts voor de Dames Senioren 1 en
voor de Dames Recreanten gepresenteerd, gesponsord door eetcafé A Gen
Ing, Jef Wouters Installaties en C&E Sportswear uit Stein. Tevens zijn
nieuwe spelerstassen gepresenteerd, gesponsord door AllerhandKlussenbedrijf Bert Lacroix. Aan het einde van de avond kon iedereen een
mooie Adio-bidon mee naar huis nemen.
In het weekend van 17 en 18 september 2016 vieren we het jubileum
nogmaals met uitsluitend onze leden die, wederom door de
jubileumcommissie, meegenomen worden naar een feestlocatie.
We willen de feestcommissie, bestaande uit Nancy Wouters, Danya
Royen, Anke Bastings, Veronique Houben-Lacroix, Ghislaine Lacroix,
Imke Lacroix en Yvette Lacroix, bedanken voor de organisatie van de
geslaagde feestavond. En ook de sponsoren Zuivelboerderij Mergelland en
Plus Kleijnen, die voor een steuntje in de rug van onze handbalvereniging
hebben gezorgd, dankjewel voor jullie bijdrage!

Het Cluster Terlinden, onze samenwerking tussen de parochies in Banholt,
Noorbeek en Reijmerstok heeft nu ook een eigen Franciscusgroep, een
hulpgroep van en voor mensen. We gaan daarin hulp bieden aan mensen,
die ergens anders nauwelijks of niet terecht kunnen ( bijv. kleine klusjes in
huis, formulieren invullen, ziekenhuisbegeleiding etc.).
We organiseren daarover een informatie-avond in het Paviljoen in
Noorbeek op donderdag 30 juni om 20.00 uur ( tot ca.21.30 uur). Alle
inwoners van Banholt, Noorbeek en Reijmerstok én alle buurtschappen
zijn van harte welkom.
Je krijgt ook nog een persoonlijke uitnodiging in de brievenbus! Noteer
het alvast in je agenda!

De jaarlijkse collecte in 2016 voor de Nederlandse Hartstichting heeft in
de kernen Reijmerstok en een gedeelte van Terlinden het mooie bedrag
van 450,00 euro opgebracht, voorwaar 50,00 meer als in 2015. Uiteraard
waren de Vrienden van de Hartstichting zeer tevreden met dit mooie
resultaat en danken iedereen voor de mooie bijdrage.

Kerkdiensten voor de maand juni:

Woensdag 1 juni, 10.00 uur (Leesmis)
Zondag 5 juni is géén H. mis in Reijmerstok, maar wel in Banholt om
09.30 uur. U bent daar van harte welkom.
Woensdag 8 juni, 10.00 uur (Leesmis)
Zondag 12 juni , 11.00 uur
Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor
Misdienaars: Twan Lemlijn en Marcia Frijns
Lector: Marlies Kleijnen
Jaardienst voor Pierre Peerboom (stichting)
Jaardienst voor Gertie Braken-Hegger (stichting)
Jaardienst voor Laur Kleijnen en Annie Kleijnen-Noteboren (st.)
Voor Maria Degandt-Slenter
Jaardienst voor Andre Broers en Maria Broers-Huynen
Jaardienst voor Leo Essers en Maria Catharina Essers-Landerloo
Voor Jef Essers
Voor Jef Croonen
Woensdag 15 juni, 10.00 uur (Leesmis)
Voor Jan Huijnen-Jacobs
Zondag 19 juni , 11.00 uur
Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor
Misdienaars: Jun Jun Drijvers en Romy Rutten
Lector: Marjan Habets
Jaardienst voor Giel en Catharina Wouters-Lemmerlijn (stichting)
Voor Hub Jaminon
Woensdag 22 juni, is géén Heilige Mis

Zaterdag 25 juni, 19.00 uur
Opgeluisterd door het kinderkoor
Misdienaars: Chris Wouters en Mathijs Heusschen
Lector: Cato Slenter
Jaardienst voor Maria Peerboom (stichting)
Jaardienst voor Pastoor Martens (stichting)
Jaardienst voor Anna Denis-Janssen en Jozef Denis
Jaardienst voor Hubert Narinx en Gertruda Narinx-Mulleneers (st.)
Voor Maria Degandt-Slenter
Jaardienst voor Harry Eussen
Voor Emiel en Maria Broers-Huijnen en schoonzoon Kees
Voor Jef Huijnen
Woensdag 29 juni, is géén Heilige Mis

Kerkdiensten voor de maand juli:
Zondag 3 juli, 09.30 uur
Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor
Misdienaars: Mathijs Heusschen en Twan Lemlijn
Lector: Cindy Lacroix
Jaardienst voor Servé en Josephina Vleugels-Goessens (stichting)
Voor Maria Degandt-Slenter
Jaardienst voor Jeanne Wouters-Lemmerling
Zeswekendienst mevr. Lahaije-Savelkoul
Woensdag 6 juli, 10.00 uur (Leesmis)
Zondag 10 juli, 09.30 uur Kermis
Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor
Misdienaars: Allen
Lector: Jos Hendriks
Voor Hub en Mieneke Gerrekens-Huijnen (st.)
Maandag 11 juli, 11.00 uur Kermis

Woensdag 13 juli, 10.00 uur (Leesmis)
T.i.v. de overleden ouders Jan Huijnen en Maria Huijnen-Croonen
en zonen (stichting)
Voor Anna Huijnen-Jacobs
Zondag 17 juli, 09.30 uur
Opgeluisterd door het kinderkoor
Misdienaars: Marcia Frijns en Jun Jun Drijvers
Lector: Guido Lemlijn
Voor Frans Wilhelm Kroonen (stichting)
Jaardienst voor Jef Huijnen
Woensdag 20 juli, is géén Heilige Mis
Zondag 24 juli, 09.30 uur Woord- en Communiedienst
Voor Maria Degandt-Slenter
Woensdag 27 juli, is géén Heilige Mis
Zaterdag 30 juli, 19.00 uur
Misdienaars: Romy Rutten en Jun Jun Drijvers
Lector: Robert Engelen
Voor Hub Jaminon

VASTENAKTIE
De definitieve opbrengst van de Vastenaktie heeft dit jaar € 802,08
bedragen. Mede namens de mensen in Oeganda 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.

Fanfare St. Franciscus
Tijdens de open dag van basisschool
St. Franciscus konden de kinderen en
ouders zien hoe de fanfare de muziek
en beeldende kunst onder de aandacht
brengt bij de kinderen op de basisschool. Natuurlijk mochten ze ook
de bugel, trom en blokfluit uittesten!
Op 16 en 17 april namen onze leerlingen deel
aan het leerlingentreffen van de gemeente
Gulpen-Wittem. Ze behaalden allemaal
voldoende punten voor een eerste prijs. Chris
mocht zelfs een beker op halen met zijn eerste
prijs met lof der jury. We zijn super trots op
onze leerlingen.

We kijken met veel
plezier terug op de
vrijwilligersavond op
18 april met betrekking
tot de Poorten van
Reijmerstok. Wat was
het fijn dat het zo druk
was! Het voorlopige werkrooster was bekend, iedereen kreeg informatie
over het programma en de werkzaamheden. Ook de t-shirts werden al
uitgereikt. Het was vooral gezellig en wat is nu leuker dan samen voorpret
te hebben!
Op 25 april mocht ons lid
Patrick Wouters een
Koninklijke
onderscheiding in
ontvangst nemen. We
brachten hem op 26 april
een muzikale felicitatie!

In aanloop naar de Poorten van
Reijmerstok waren er diverse
activiteiten. Zoals de graffiti
workshop met de prachtige
poorten bij de trambrug als
resultaat. Ook brachten we 50
eieren voor droog weer! Er
werden presentaties verzorgd om
ons evenement onder de aandacht
te brengen. De pers heeft
veelvuldig gehoor gegeven aan
onze vraag om het evenement onder de aandacht te brengen. Ook werd er
hard gewerkt door de vrijwilligers om alles voor te bereiden. Van
kunstcommissie, poorthouders, logistieke dienst, fooddienst, tot mensen
van de financiering etc. Het
heeft geresulteerd in een
prachtige dag op 16 mei. In
grote getalen hebben de
bezoekers ons weer weten te
vinden en hebben ze samen
met ons kunnen genieten van
al het moois dat we te bieden
hadden. We gaan uitgebreid
terugblikken.
We nodigen u dan ook graag uit om samen met ons te evalueren en na te
genieten van deze prachtige dag.
Poorten avond
Maandag 13 juni 19.30 uur Gemeenschapshuis A gen Ing

Oproep!
Heeft u foto’s gemaakt? Mogen wij deze van u ontvangen en gebruiken?
Foto’s graag aanleveren voor 5 juni bij Nicole Lacroix, Putveld 14,
nicole.lacroix14@gmail.com. Alvast bedankt!

Zondag 29 mei organiseren wij een voorspeelochtend voor onze
leerlingen. Het traject voor de blokfluiters wordt op deze manier
afgesloten en men kan hierna de keuze gaan maken voor een instrument.
Iedereen is welkom in gemeenschapshuis A gen Ing vanaf 10.45 uur.
Op woensdag 1 juni 19.30 uur organiseren wij een brainstormsessie in
gemeenschapshuis A gen Ing. Onder leiding van Wiel Schwanen willen
we graag samen met u nieuwe ideeën genereren die als inkomstenbron
kunnen gaan gelden voor de verenigingen. Na het wegvallen van de
Reimeifeesten zoeken wij nieuwe ideeën! Komt u ook meedenken?
Tijdens de zomerkermis op 10 en 11 juli zullen we weer present zijn.
Op vrijdag 15 juli organiseren wij een concert in gemeenschapshuis A gen
Ing. We starten om 19.30 uur met het jeugdorkest van fanfare Berg en Dal
uit Slenaken. Aansluitend zal Harmonie Sainte Marie uit Gracht Kerkrade
een concert verzorgen. De fanfare zal het concert afsluiten. Wij hopen u
dan te mogen begroeten!
Met muzikale groet!

Kerkdiensten Reijmerstok in volgende maanden:
Zondag 7 augustus
11.00 uur Terlinden
Zondag 14 augustus
11.00 uur
Zaterdag 20 augustus
19.00 uur
Zondag 28 augustus
09.30 uur
Zaterdag 3 september
19.00 uur
Zondag 11 september
11.00 uur
Zondag 18 september
09.30 uur
Zaterdag 24 september
19.00 uur
Zondag 2 oktober
09.30 uur
Zondag 9 oktober
11.00 uur
Zaterdag 15 oktober
19.00 uur
Zondag 23 oktober
09.30 uur
Zondag 30 oktober
15.00 uur Allerzielen
Zondag 6 november
11.00 uur
Zaterdag 12 november
19.00 uur
Zondag 20 november
09.30 uur
Zondag 27 november
11.00 uur
Zondag 4 december
09.30 uur
Zaterdag 10 december
19.00 uur
Zondag 18 december
11.00 uur
Zaterdag 24 december
20.30 uur Nachtmis
Zondag 25 december
09.30 uur 1e kerstdag
Zondag 26 december
11.00 uur 2e kerstdag
(Tevens is iedere woensdag om 10.00 uur een Leesmis)

De grote schoonmaak van onze kerk zal dit jaar plaatsvinden op
vrijdag 1 juli, vanaf 9.00 uur.
Uw hulp is ontzettend welkom. Noteer deze datum alvast
in uw agenda. We hopen op een goede opkomst.
Het kerkbestuur

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
(Reijmerstokkerdorpsstraat 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:
Zondag 5 juni
Zondag 5 juni
Maandag 6 juni
Zaterdag 11 juni
Zondag 12 juni
Zaterdag 18 juni
Zondag 19 juni
Zondag 26 juni
Zondag 26 juni
Zaterdag 2 juli
Zondag 3 juli
Zondag 10 juli
Zondag 10 juli
Zaterdag 16 juli
Zondag 17 juli
Maandag 18 juli
Zaterdag 23 juli
Zondag 24 juli
Zondag 31 juli
Zondag 31 juli

Noorbeek
Banholt
Noorbeek
Banholt
Noorbeek
Noorbeek
Banholt
Noorbeek
Banholt
Banholt
Noorbeek
Banholt
Noorbeek
Banholt
Noorbeek
Noorbeek
Noorbeek
Banholt
Banholt
Noorbeek

09.00 uur
09.30 uur
12.30 uur
19.00 uur
09.30 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
11.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
09.30 uur
11.00 uur

Kindervakantiewerk 2016
Aan alle inwoners van Reijmerstok en Terlinden,
De zomer is weer in aantocht en dat betekent dat de organisatie van
kindervakantiewerk alweer in volle gang is. Ook dit jaar willen we jullie
weer graag op de hoogte brengen van onze activiteiten zodat we er samen
iets moois van kunnen maken.
Na het succes van de koekjesactie van vorig jaar zullen we dit jaar
wederom langs de deuren komen. Wanneer jullie een of meerdere pakken
koekjes van ons kopen steunen jullie het kindervakantiewerk. Op zaterdag

11 juni komen we bij jullie langs de deuren. Overige informatie ontvangen
jullie via een brief in de brievenbus.
Daarnaast willen we middels dit bericht alvast bekend maken dat
kindervakantie werk dit jaar plaats zal vinden van 30 augustus t/m 2
september. Wij hopen jullie allemaal terug te zien op de feestelijke
afsluiting met barbecue op vrijdag 2 september
Vergeet deze data niet in jullie agenda te schrijven!

Groeten,
Bestuur kindervakantiewerk Reijmerstok

Beste inwoners,
Joko wil graag alle inwoners van Reijmerstok en Terlinden bedanken voor
de bijdrage aan de donateursactie. Met het opgehaalde bedrag zal Joko
weer heel wat mooie muziek ten gehore kunnen brengen.
Daarnaast gaat Joko deelnemen aan het concert van harmonie Berggalm
Noorbeek op zondag 19 juni. Tijdens dit concert zal Joko eigen nummers
zingen maar ook samen met de harmonie enkele nummers ten gehore
brengen. Het concert vindt plaats op landgoed Altembrouck te ’s
Gravenvoeren en start om 15.00 uur. Hou de website en facebookpagina
van harmonie Berggalm en Joko in de gaten voor meer informatie.
Joko

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 (aug-sept),
gelieve dat dan vóór 15 juli door te mailen naar: lemlijn@hetnet.nl

