
 

 

Parochiecontact 
 

 RK Parochie St. Franciscus van Assisië te Reijmerstok 
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Beste inwoners, 

 

Op zaterdag 10 oktober zal Joko de gezinsmis in Margraten opluisteren. Ook 

enkele kinderen van de basisschool zullen deze mis een leuk tintje geven. 

Deze heilige mis zal beginnen om 19.00 uur, dus kom allemaal luisteren! 

 

Daarnaast zal Joko ook te horen zijn op zondag 18 oktober om 11.00 uur 

tijdens de heilige mis in Noorbeek. Deze mis wordt in het bijzonder 

opgeluisterd voor de 5
de

 jaardienst van Roy Disse. 

 

Als laatste zullen wij op zondag 29 november de heilige mis in Reijmerstok 

opluisteren ter ere van het 200 jarig jubileum van de Jonkheid. Ook deze mis 

begint om 11.00 uur en iedereen is welkom om te komen luisteren!! 

 

Jongerenkoor Joko 

 

WE ZIJN NOG ONDERWEG 

 

In het april nummer vroegen we u eens na te denken over deze vragen : 

- Wat vindt u nu belangrijk in uw parochie en wat zou u zeker voor 

de toekomst willen behouden? 

- Wat mist u nu in uw parochie en wat moeten we dus proberen van 

de grond te krijgen? 

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

we dit kunnen realiseren? 

- Hoe kunnen we, over onze parochiegrenzen heen, elkaar helpen en 

met elkaar samenwerken? 

 

Heel wat mensen onder u hebben daarop gereageerd met ingezonden 

antwoorden. Dat is een bemoediging die laat zien dat onze parochie-

gemeenschap u aan het hart gaat. De antwoorden hebben ook laten zien 

dat deze vragen ertoe doen. Daarom willen we het gesprek met u 



 

 

voortzetten. “We”: dat zijn wij met een zestal mensen uit onze drie 

parochies. We zijn al enkele keren bij elkaar geweest en we hebben samen 

uw antwoorden gelezen, erover nagedacht en gepraat om te zien hoe we 

hiermee verder kunnen. We hebben er wensen en verwachtingen in 

ontdekt. Daarmee willen we verder gaan en – als het kan – ook tot acties 

komen. 

 

Het is mijn rotsvaste overtuiging dat we dit alleen samen kunnen doen. 

 

Daarom nodigen wij u uit om samen te komen met mensen van Banholt, 

Noorbeek en Reijmerstok op donderdag 12 november a.s. in het 

Paviljoen van Noorbeek. We beginnen om 20.00 uur en zullen uiterlijk om 

22.30 uur afsluiten. We hopen dat alle werkgroepen van onze parochies op 

die avond vertegenwoordigd zullen zijn – we hopen op zeker twee mensen 

per werkgroep. Maar ook voor de mensen die niet aan een werkgroep 

deelnemen staat de deur wagenwijd open. 

 

Wat is er dan zoal uitgekomen uit uw antwoorden? Dat waren 

verschillende thema’s die we niet allemaal tegelijk kunnen behandelen. 

Maar een heel belangrijk thema dat uit uw reacties bleek is “zorg voor 

mensen dichtbij en veraf”. We zullen deze dienstbaarheid (‘diaconie’) 

centraal stellen tijdens die avond : een kerk die niet dient, dient tot niets 

….. 

Op 12 november willen we dan ook eerst die mensen aan het woord laten 

die zich bezig houden met zorg voor anderen, zoals zieken, ouderen, 

alleenstaanden ….). Daarna gaan we op een ontspannen en creatieve 

manier samen met elkaar in gesprek, ondersteund door beeld en muziek. 

 

Samen werken en elkaar inspireren zijn belangrijk en we hopen dat met 

elkaar te kunnen ervaren op 12 november.  

Doet u mee? We hebben elkaar nodig! 

 

René Graat, m.h.m. 

pastoor. 

 

 

 



 

 

Fanfare St. Franciscus 

 

Bijzondere drumband concerten in Eckelrade en Reijmerstok 

 

Percussion Movie Night 
 

De drumbands van Harmonie Diligentia Eckelrade  

en Fanfare St Franciscus Reijmerstok geven gezamenlijk  

op zaterdag 3 oktober en zaterdag 10 oktober een concert  

met als titel 'Percussion Movie Night'. 

 

Beide drumbands, o.l.v. instructeur Marcel Hessels, nemen u mee in de 

wereld van de filmmuziek. Muziek uit wereldberoemde filmklassiekers 

zoals 'Once upon a time in the West', 'Titanic', 'Gladiator', 'Ben-Hur ' en 

vele anderen zal door de drumbands worden uitgevoerd.  Tijdens de 

uitvoeringen zullen filmfragmenten op een groot scherm getoond worden 

en krijgt u als luisteraar het gevoel alsof u in een echte bioscoop zit! Deze 

bijzondere concerten vinden plaats op zaterdag 3 oktober in de 

harmoniezaal Diligentia in Eckelrade en op zaterdag 10 oktober in 

gemeenschapshuis A Gen Ing in Reijmerstok. 

 

De aanvang voor beide concerten is om 20.00 uur (zaal open om 19.30 

uur). De entree is €2,50 en kinderen tot 12 jaar hebben gratis entree. 

 

Op zondag 4 oktober zullen de drumband en de fanfare 9.30 uur de H mis 

opluisteren in de kerk van Reijmerstok.  

 

7 en 8 november staan de kinderen centraal tijdens het Kunst en Cultuur 

KiDZ weekend. Zondag vanaf 14 uur hopen we u allen te ontmoeten in 

gemeenschapshuis A gen Ing.  

 

Ook willen we al even vooruitblikken naar het thema concert van de 

fanfare op zondag 6 december. Het thema is De Winter Express…. 

Het belooft weer een mooi verrassend concert te worden met muziek voor 

iedereen maar ook met speciale optredens van de jeugd, Scrooge en nog 

veel meer. Reserveer alvast 6 december 16 uur, binnenkort ontvangt u 

meer informatie.  



 

 

Maar zoals u van ons 

gewend bent blikken we 

ook nog even terug op 

onze activiteiten.  

 

Zo waren we present 

tijdens de rondgang op 

kermis maandag in 

Terlinden. 

Ook tijdens de afsluiting van 

KinderVakantieWerk mochten 

we de optocht muzikaal 

begeleiden en zelfs het 

podium betreden in het circus 

om muziek te maken.  

 

Tijdens de hopfeesten zijn 

diverse vrijwilligers actief 

geweest voor onze vereniging, we willen hun via deze weg bedanken voor 

hun inzet en hopen dat ze allemaal veel plezier hebben gehad. 

 

De serenade op maandag was weer een succes. Het is altijd weer 

verwonderlijk hoe de mensen reageren op de komst van de fanfare en 

vooral tijdens de uitvoering van het Hoplied!  

 

Onze activiteiten voor de komende periode op een rijtje: 

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. Met muzikale groet! 



 

 

Gebed van St. Franciscus van Assisi (1182-1226) 

Heer, maak mij een instrument van uw vrede.  

Waar haat het hart verscheurt,  

laat mij liefde brengen.  

Waar wordt beschuldigd,  

laat mij vergeving schenken.  

Waar verdeeldheid mensen van elkaar  

vervreemdt, laat mij eenheid stichten.  

Waar twijfel knaagt, laat me geloof brengen.  

Waar dwaling heerst,  

laat me waarheid uitdragen.  

Waar wanhoop tot vertwijfeling voert,  

laat hoop doen herleven.  

Waar droefenis neerslachtig maakt,  

laat me vreugde brengen.  

Waar duisternis het zicht beneemt,  

laat me licht ontsteken.  

 

Maak dat wij niet zozeer zoeken  

om getroost te worden,  

als wel om te troosten.  

Om begrepen te worden,  

als wel om te begrijpen.  

Om bemind te worden,  

als wel om te beminnen.  

Want wij ontvangen door te geven.  

Wij vinden door onszelf te verliezen.  

Wij krijgen vergeving door vergeving  

te schenken  

en wij worden tot eeuwig leven geboren  

door te sterven.  

Amen.                



 

 

Kerkdiensten voor de maand oktober: 
  

Zondag 4 oktober, 09.30 uur Kermis 

 Opgeluisterd door Fanfare St. Franciscus 

  Misdienaars: Romy Rutten en Jun Jun Drijvers 

 Lector: Cato Slenter 

  Voor de leden en overleden leden fanfare St. Franciscus  

 (stichting) 

 Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting) 

 Voor Giel en Catharina Wouters-Lemmerlijn (stichting) 

  Jaardienst voor Jan en Maria Spijkers-Hodiamont (stichting) 

Jaardienst voor de overleden ouders Jaminon-Hamaekers  

(stichting) 
 Voor Huub Huynen 

Voor Piet Peeters 

Jaardienst voor Piet Lemmens en Riet Lemmens-Coenjaarts en  

dochter Marion 

Jaardienst voor Pastoor Huijts 

Voor Marie-José Lemmens-Croonen 

Voor Mathieu Rutten 

Voor ouders Coenjaerts-Kockelmans 

Voor Emiel en Maria Broers-Huijnen en schoonzoon Kees 

Jaardienst voor Pol Olislagers en ouders Olislagers-Nix 

Voor Jan en Bertha Roex-Paulissen 

Jaardienst voor Frans Gijsens en Paulina Gijsens-Lemmerling 

Jaardienst voor familie Royen-Janssen 

 

Woensdag 7 oktober, 10.00 uur (Leesmis) 

 

Zondag 11 oktober, 09.30 uur 

 Opgeluisterd door Reijmerklank 

  Misdienaars: Mathijs Heusschen en Twan Lemlijn 

 Lector: Cindy Lacroix 

Jaardienst voor Frans Lacroix, Catharine Lacroix-Schreurs en  

  zoon  Eugene, Barbara Lacroix en Josef Lacroix (stichting) 
 

Woensdag 14 oktober, 10.00 uur (Leesmis) 



 

 

Zaterdag 17 oktober, 19.00 uur 

 Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor 

  Misdienaars: Marcia Frijns en Chris Wouters 

 Lector: Robert Engelen 

Jaardienst voor Jan Huijnen en Maria Huijnen-Croonen (st.)  

Jaardienst voor Joseph Huijnen en voor Anna Huijnen-Jacobs  

(stichting) 

Jaardienst voor Josef Denis en Anna Denis-Janssen 
 

Woensdag 21 oktober, 10.00 uur (Leesmis) 

 

Zondag 25 oktober, 09.30 uur 

 Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor 

  Misdienaars: Jun Jun Drijvers en Twan Lemlijn 

 Lector: Marjan Habets 

  Voor Hub Jaminon 

 

Woensdag 28 oktober, 10.00 uur (Leesmis) 

 

Kerkdiensten voor de maand november: 

 

Zondag 1 november, 15.00 uur Allerheiligen 

 Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor 

  Misdienaars: Jun Jun Drijvers, Romy Rutten en Mathijs Heusschen 

 Lectoren: Avondwakegroep 

Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting) 

  Voor de overledenen van de fam. Wouters-Geelen (stichting) 
 Voor Jef Huijnen 

Voor Huub Huynen 

Voor Piet Peeters 

Voor de ouders Schreurs-Jacobs en kinderen Harie, Jose en  Jean 

 Voor Mathieu Rutten 

  Voor Sjuf Slenter 

  Voor Hub Kroonen 

 Voor Emiel en Maria Broers-Huijnen en schoonzoon Kees 

 Voor Leon Peerboom 

 Voor Hub en Mieneke Gerrekens-Huynen 



 

 

Woensdag 4 november, 10.00 uur (Leesmis) 

Voor Gerard Pluijmen en Hubertina  Cerfontaine (stichting) 
 

Zondag 8 november, 11.00 uur 

 Opgeluisterd door kinderkoor 

  Misdienaars: Marcia Frijns en Jun Jun Drijvers 

 Lector: Guido Lemlijn 

Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting) 

Voor Martin Croonen en Elise Croonen-Prevoo (stichting) 

  Jaardienst voor dhr. en mevr. van Haren-Gijsens (stichting) 

Voor de overledenen van de familie Lemlijn-Narinx 

Jaardienst voor Giel Wouters en voor Jeanette Wouters-

Schreurs 

 

Woensdag 11 november, 10.00 uur (Leesmis) 

 

Zaterdag 14 november, 19.00 uur 

 Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor 

  Misdienaars: Twan Lemlijn en Chris Wouters 

 Lector: Jos Hendriks 

Jaardienst voor de ouders Degandt-Fourgeaux en zoon Robert 

(stichting) 
 

Woensdag 18 november, 10.00 uur (Leesmis) 

 

Zondag 22 november, 09.30 uur 

 Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor 

  Misdienaars: Chris Wouters en Mathijs Heusschen 

 Lector: Cato Slenter 

 Voor Hub Jaminon 

 

Woensdag 25 november, 10.00 uur (Leesmis) 

 

 

 

 

 



 

 

Zondag 29 november, 11.00 uur Jubileum Jonkheid Reijmerstok 

 Opgeluisterd door Jongerenkoor Joko 

Misdienaars: Marcia Frijns en Twan Lemlijn 

Lector: Marlies Kleijnen 

Voor Jonkheid Reijmerstok uit dankbaarheid voor 200 jarig  

jubileum 

Voor Hendrik Hubert Noteboren (stichting) 

Voor de overledenen van de familie van Alfons Huijnen en  

Anna Huijnen-Wouters (stichting) 
 Jaardienst voor Emiel en Maria Broers-Huijnen (stichting) 

 

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

 

 
 

Na een welverdiende vakantie gaan we weer van start met het 

najaarsprogramma. Hieronder volgen alle activiteiten in het kort: 

 

6 oktober: Bedevaart naar Scherpenheuvel. 

 

19 oktober: Kwis Ik hou van Holland. 

Om 19.30uur  in B&B de Zevende Hemel. 

 

3 november: Kringcontactavond te Vijlen. 

Aanmelden tot 20 oktober bij Ria Lacroix. 

 

16 november: Workshop knutselen.  

 

Zaterdag12 december  

Dit jaar willen we op een andere manier de Kerstviering invullen. 

Er vindt geen Adventsviering plaats maar een Kerst uitstapje naar 

Monchau. Verdere informatie volgt nog 



 

 

200 Jaar Jonkheid Reijmerstok 

 
Dit jaar bestaat Jonkheid Reijmerstok 200 jaar! De jonkheid is de vereniging 

voor ongetrouwde mannen uit het dorp. De jongeren kunnen lid worden vanaf 

het jaar dat ze 15 worden. Sinds 2014 worden ook meisjes toegelaten tot de 

jonkheid. De jonkheid is een vereniging die activiteiten organiseert voor haar 

eigen leden, maar meer nog activiteiten ten behoeve van de St. Franciscus 

parochie en de gemeenschap Reijmerstok, om de saamhorigheid in het dorp te 

behouden en te versterken. Vanwege de grote betrokkenheid heeft iedere 

(oud) inwoner wel iets met de jonkheid. 

 

Het jubileum van de Jonkheid Reijmerstok wordt feestelijk gevierd op 29 

november 2015 met om 11.00 uur een Heilige mis in de St. Franciscuskerk 

met muzikale begeleiding van Jongerenkoor Joko. Na de mis gaat iedereen 

samen met Fanfare St. Franciscus naar gemeenschapshuis A Gen Ing waar het 

feestprogramma verder gaat. Nadat de inwendige mens is verzorgt, 

aangeboden door de jonkheid, is er een lezing over Limburgse jonkheden en 

een presentatie en mini expositie over de Jonkheid Reijmerstok. Daarnaast is 

er een mini expositie en een reünie voor (oud) leden en (oud) inwoners van 

Reijmerstok. 

 

Op deze middag wordt ook de historie van de jonkheid gepresenteerd in een 

fraaie bundel met een grote diversiteit aan onderwerpen. Wist u bijvoorbeeld 

dat de jonkheid een belangrijke rol heeft gespeeld om een kermis in 

Reijmerstok te krijgen en dat de dikke steen door optreden van de jonkheid 

voor het dorp behouden is gebleven? Maar er is meer, want welke toporkesten 

hebben de afgelopen decennia ook alweer met de zomerkermis opgetreden en 

wat is de rol van de jonkheid bij belangrijke gebeurtenissen in Reijmerstok? U 

leest het allemaal in de speciaal opgestelde bundel met oude verhalen, foto’s, 

krantenknipsels en nog veel meer. 

 

Bent u nieuwsgierig geworden? Reserveer dan alvast 29 november in uw 

agenda en wij verwelkomen u graag op onze feestdag ter gelegenheid van 200 

Jaar Jonkheid Reijmerstok! Wij willen u vragen het jubileum ook bij 

familieleden en oud inwoners onder de aandacht te brengen en over enkele 

weken ontvangen alle inwoners van Reijmerstok nog een persoonlijke 

uitnodiging. 

 

Jonkheid Reijmerstok 



 

 

 KinderVakantieWerk 
 

Spetterend! Is voor KVW 2015 de mooiste samenvatting.  

Spetterend….was de nieuwe locatie…met al zijn luxe. 

Spetterend…de sponsoren  

Spetterend…de hulpouders  

Spetterend…de leiding 

Spetterend…de actieve goedlachse kinderen 

Spetterend…het weer 

Spetterend…de waterspellen 

Spetterend…verftikkertje 

Spetterend…de bbq 

 

Wij willen via deze weg, nogmaals iedereen bedanken en terug kijken op 

vier fantastische dagen! 

 

Op naar een spetterend KVW 2016! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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


 

 

Kerkdiensten Reijmerstok in volgende maanden: 

 

 

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 

Zaterdag 5 maart    19.00 uur 

Zondag 13 maart    11.00 uur 

Zondag 20 maart    09.15 uur Palmzondag 

Donderdag 24 maart    19.30 uur Witte Donderdag 

Vrijdag 25 maart    15.00 uur Goede Vrijdag 

Zaterdag 26 maart    20.30 uur Paaswake 

Zondag 27 maart    09.30 uur 1e Paasdag 

Maandag 28 maart    11.00 uur 2e Paasdag 

Zondag 3 april     09.30 uur 

Zaterdag 9 april    19.00 uur 

Zondag 17 april    09.30 uur 

Zondag 24 april    11.00 uur 

Zaterdag 30 april    19.00 uur 

 

Tevens is iedere woensdag om 10.00 uur een Leesmis. 

 

 



 

 

Heilige missen in de parochies Banholt en Noorbeek: 

 

Zaterdag 3 oktober  Noorbeek  19.00 uur 

Zondag 4 oktober  Banholt  11.00 uur 

Zaterdag 10 oktober  Banholt  19.00 uur 

Zondag 11 oktober   Noorbeek  11.00 uur 

Zondag 18 oktober  Banholt  09.30 uur 

Zondag 18 oktober  Noorbeek  11.00 uur 

Zaterdag 24 oktober  Noorbeek  19.00 uur 

Zondag 25 oktober  Banholt  11.00 uur 

Zaterdag 31 oktober  Noorbeek  19.00 uur 

Zondag 1 november  Banholt  09.30 uur 

Zondag 1 november  Noorbeek en Banholt 15.00 uur  

Zaterdag 7 november  Banholt  19.00 uur 

Zondag 8 november  Noorbeek   09.30 uur 

Zondag 15 november  Banholt  09.30 uur 

Zondag 15 november  Noorbeek  11.00 uur 

Zaterdag 21 november  Banholt  19.00 uur 

Zondag 22 november  Noorbeek  11.00 uur 

Zondag 29 november  Banholt  09.30 uur 

Zondag 29 november  Noorbeek  11.00 uur 
 

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. 



 

 

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 (dec-jan), 

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

mailto:renegraat@home.nl
mailto:jefbw9@gmail.com
mailto:lemlijn@hetnet.nl
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