Parochiecontact
RK Parochie St. Franciscus van Assisië te Reijmerstok

Jaargang aug. / sept. 2016

Uitbreiding bestuur HV Adio
Twee maanden geleden sloot Ghislaine Lacroix voor het eerst aan bij
een bestuursvergadering van HV Adio. Dit brengt het aantal
bestuursleden op vijf. We zijn erg blij met deze uitbreiding. Ghislaine,
van harte welkom namens je collega-bestuursleden Rianne BertrandDenis, Vivian Dodemont-Lacroix, Anke Bastings en Michelle Géron.
Jubileumweekend
Het jubileumcomité, bestaande uit Ghislaine Lacroix, Véronique
Houben-Lacroix, Imke Lacroix, Yvette Lacroix, Danya Royen en
Nancy Wouters is sinds het geslaagde jubileumfeest druk aan de slag
met de organisatie van het jubileumweekend ter ere van het 35-jarig
bestaan van de vereniging. Dit weekend is enkel bedoeld voor leden
van HV Adio en de locatie en activiteiten blijven een verassing. In het
volgende parochiecontact zullen we hier verslag van uitbrengen.
Tot slot!
HV Adio bedankt iedereen die op onze vereniging gestemd heeft tijdens
de Rabobank Clubkas Campagne!

PLAATS RUST ? !
We zijn nogal flink bezig geweest in onze drie parochies van het Cluster
Terlinden.
- Franciscusgroep Terlinden bestaat en is bezig invulling te geven
aan w/barmhartigheid,
- we hebben weer overal de Eerste Communievieringen beleefd,
- de jaarlijkse Bronken zijn gevierd,

-

-

heel wat (werk)groepen in onze gemeenschappen zetten zich op
vaak creatieve manier in voor catechese, gezinsmissen,
avondwaken, Woord- en Communievieringen, voorbereiding op
het Vormsel, Huwelijksvieringen, onderhoud en versiering van
kerk en omgeving en kerkhoven, koren en muzikanten begeleiden
ons bij de liturgie in kerk en elders,
er is zorg voor elkaar – ouderen (ik denk alleen al aan de
organisatie van de dagreizen!!), jongeren: KVW, Pandores en de
Jonkheid activiteiten.
In Mheer is een heel mooi centrum geopend onder de vlag van
BMR en veelbelovend voor de hele gemeenschap. Dankzij het
harde werk van veel vrijwilligers !
Kortom: er wordt veel nagedacht, besproken en gehandeld voor het
goed van onze gemeenschappen. Zonder dat zouden van de hier
vermelde activiteiten niets te zien zijn. Dat wilde ik maar eens
zeggen – en dat ik me daar heel goed bij voel.

Daarom is het misschien goed om eens een maand stil hiervan te genieten.
Zonder te moeten praten of draven. Op de plaats rust houden om eens stil
te staan bij wat jij, u, wij allen samen doen. We kunnen ook eens onze
zegeningen tellen, zonder telkens te zeggen : “ja, maar …” Gewoon blij
zijn met wat er leeft en gedaan wordt onder ons. Na de vakantieperiode
gaan we weer verder.
Ik heb ook eens gedacht aan een vrije dag voor mezelf. Eén in de week. In
overleg met onze kerkbesturen heb ik gekozen voor de dinsdag. (op die
dag blijft de 06 telefoon aan staan voor spoed/noodgevallen).
Of je nog op vakantie zult gaan of al geweest bent : ik hoop dat je iets van
de rust en ontspanning daar opgedaan kunt blijven vasthouden.
Tot 7 augustus op Terlinden?
René Graat, mhm
pastoor.

Jonkheid Reijmerstok
Anno 1815
Beste inwoners van Reijmerstok en Terlinden,
Kermis Reijmerstok zit er alweer op voor dit jaar. Na weken en maanden
hard werken is er uiteindelijk een geweldig weekend uitgebloeid!
Dinsdagmorgen ging de tent de lucht in en begonnen we de kermiskriebels
al te voelen. Er werd hard gewerkt om zaterdagavond dan ook eindelijk de
aftrap te geven met als hoofd-act Royal Beat. Een niet al te bekende band
maar wat was het een succes! Het was een mooie avond geworden.
Zondagmorgen stonden de inwoners van Reijmerstok al vroeg paraat om
de processie voor te bereiden die dit jaar o.a. naar de ‘onderstraat’ ging.
Een speciale dank voor de omwonenden die er dit jaar voor zorgden dat de
straten prachtig versierd waren. Het was een mooie processie, mede ook
dankzij het prachtige weer! Het is super om te zien dat bij onze jaarlijkse
processie weer zoveel mensen aanwezig zijn. Het Remmerfest ging na de
processie in volle gang. Ook voor de kleintjes onder ons was er weer een
leuk kinderprogramma.
Zondagavond ging alweer de 5e editie van Night of House van start. Een
super opkomst voor de zondag! Veel feestende jongeren en een mooie
sfeer!
Maandagmorgen was het tijd voor de Jonkheidsmis en daaropvolgend de
traditionele rondgang door het dorp. Fam. Lacroix heeft een mooi
verzorgde brunch voor het hele dorp georganiseerd, ook hier was weer een
grote opkomst! Bij deze een speciale dank aan de fam. Lacroix. Op
maandagavond was het zover! De Smid Reünie! En wat een feest! De
inwoners van het dorp, maar ook andere bezoekers waren aanwezig om
van de laatste avond van de kermis te kunnen genieten.

Graag willen wij alle sponsoren, de omwonenden van het kermisterrein,
bezoekers en iedereen die heeft meegeholpen om de kermis tot dit succes
te brengen bedanken! Tot volgend jaar 8, 9 & 10 juli 2017
Jonkheid Reijmerstok

Kerkdiensten Reijmerstok in volgende maanden:
Zondag 2 oktober
09.30 uur Kermis
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
Maandag 26 december
11.00 uur 2e kerstdag
Zondag 1 januari
09.30 uur
Zaterdag 7 januari
19.00 uur
Zondag 15 januari
09.30 uur
Zondag 22 januari
11.00 uur
Zaterdag 28 januari
19.00 uur
Zondag 5 februari
09.30 uur
Zondag 12 februari
11.00 uur
Zaterdag 18 februari
19.00 uur Dialectmis
Zondag 26 februari
09.30 uur Carnaval
Woensdag 1 maart
19.00 uur Aswoensdag
Zondag 5 maart
11.00 uur
(Tevens is iedere woensdag om 10.00 uur een Leesmis)

Beste parochianen,
Ik speel nu ruim 2 jaar met veel plezier het Orgel in Reijmerstok.
Ik wil dan ook Pastoor en het kerkbestuur via deze weg bedanken dat ik
altijd welkom ben. Ik hoop dat ik nog vele jaren mag spelen en dat het
u net zoveel plezier brengt als mij.
Chris Wouters

SAMENWERKEN NAAR TOEKOMST
Al meer dan tien jaar geleden begonnen mensen uit onze omgeving na te
denken en samen te overleggen hoe we kunnen samenwerken tussen
parochies hier in de buurt: Banholt, Bemelen, Cadier en Keer, Eckelrade,
Margraten, Mheer, Noorbeek, Reijmerstok en Sint Geertruid. Deze groep
noemde zich: Cluster Plateau Margraten. Vanaf vorig jaar hebben we
bekeken of het niet beter zou zijn om die groep van zoveel parochies te
splitsen om zo te kunnen komen tot concrete samenwerking.
Daaruit is naar voren gekomen dat de drie parochies van ons Cluster
Terlinden samen met de parochie van Margraten verder willen praten over

wat we samen kunnen ondernemen. Tevens houden we de deur open voor
de parochies van Sibbe en Scheulder. We hebben inmiddels informeel en
formeel oriënterende gesprekken gehad tussen de leden van de
kerkbesturen van Banholt, Noorbeek, Reijmerstok en Margraten. Deze
gesprekken gaan vooral over dat wat we kunnen leren van elkaars ervaring
en kennis. Het zit erin dat we inzichten en activiteiten gaan ontdekken die
we kunnen delen en samen kunnen ontwikkelen. We denken daarbij aan
Liturgie zoals gezinsmissen, avondwaken en bijzondere vieringen; aan
Catechese zoals doop-, eerste communie- en vormsel voorbereiding,
Diakonie zoals zorgzaamheid voor elkaar, de Franciscusgroep - zonder de
andere belangrijke gemeenschap opbouwende activiteiten te vergeten
zoals kerkhof- en kerkonderhoud, Bronk, samenwerking met verenigingen,
enz.
Op termijn denken we ook aan een overkoepelend bestuur met
vertegenwoordigers van elke parochie. Intussen blijft de structuur die de
parochie bestuurt doorgaan. Elke parochie is verschillend en heeft haar
eigen gezicht. Dat moet ook zo blijven en het is niet de bedoeling dat, dat
wat typisch van een bepaalde parochie is, afgeschaft moet worden.
Integendeel. Of dat het geld van alle parochies op een grote hoop moet
worden gegooid.
Op veel plaatsen om ons heen zien we hoe mensen op allerlei gebied
steeds meer proberen samen te werken om samen gesterkt vooruit te
kunnen. Dat geldt ook voor onze parochies. Momenteel is er heel wat
leven in onze gemeenschappen. We zouden dat ook graag zo houden voor
de toekomst. Daarvoor dienen we vooruit te kijken om bij de tijd te
blijven. Samenwerking met anderen kan ons daar goed bij helpen.
Op 30 augustus gaan we verder praten hierover maar dan met alle leden
ven de verschillende kerkbesturen; samen met een begeleider van het
bisdom die ons de verschillende mogelijkheden zal uitleggen.
We houden u op de hoogte.

René Graat, mhm
Pastoor

samen met

Frits Janssen,
Pastoor van Margraten

Beste inwoners,
Het jaar is voorbij gevlogen en
het eerste weekend van augustus
komt er weer aan! Op 6-7-8 augustus zal het kleine gehuchtje Terlinden
dan ook voor even in rep en roer zijn. De jonkheid heeft zijn best gedaan
opnieuw een spectaculair programma samen te stellen. Mis het niet!
Op zaterdagavond 6 augustus staat de roodwitte tent op z’n kop met Plork
en de Aannemers. Na groot succes in 2008 en 2010 (weet u het nog?)
staat deze feestband in Terlinden weer te springen op het podium.
Zondag 7 augustus begint om 11:00 traditioneel, met een heilige mis bij de
Mariakapel, opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor uit Reijmerstok
en Harmonie Berggalm uit Noorbeek. Na de mis gaan we ouderwets
gezellig frühshoppen in de tent, met muziek van Marlenticka en het
veelbelovend muziekduo Jean Notermans en Irene Vervuurt. De
kinderen zullen zich niet vervelen, want ook dit jaar is er weer een
kinderprogramma en een springkussen aanwezig. Na het succes van de
afgelopen twee edities staat voor de zondagavond de Q-party en DJKicken.
Maandag 8 augustus is alweer de laatste dag van Kermis Terlinden.
Omstreeks 19:00 uur wordt er een rondgang door Terlinden gemaakt,
begeleid door schutterij St. Brigida uit Noorbeek. De muziek tijdens de
rondgang zal verzorgd worden door een unieke samenwerking tussen
Fanfare St. Franciscus en Harmonie Berggalm. Aansluitend zal het
feest voor de laatste keer in 2016 losbarsten, met goede muziek van
Promilaasj.
Deze muziekgroep is opgericht in 2004 en is inmiddels uitgegroeid tot één
van Limburgs beruchtste bands. Samen met het traditionele “knook
begraven” om 24:00 uur door het bestuur, zijn dit dé ingrediënten voor
een knallend feest! Bovendien is de entree op deze laatste dag gratis. Mis
het niet!
Met vriendelijke groeten,
Jonkheid Terlinden

Bedevaart Banneux 22 september:

Het programma is hetzelfde
als ander jaren, te weten:
- 11.00 uur Plechtige
Eucharistieviering
- 14.00 uur Gebedsweg naar
de Bron
- 15.00 uur Plechtig Lof met
ziekenzegening
- 16.00 uur vertrek huiswaarts
Aanmelden via Pastoor Graat

Kerkdiensten voor de maand augustus:

Woensdag 3 augustus, 10.00 uur (Leesmis)
Zondag 7 augustus, 11.00 uur Kapel Terlinden
Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor
Voor Jan en Bertha Roex-Paulussen
Voor Maria Degandt-Slenter
Woensdag 10 augustus, 10.00 uur (Leesmis)
Zondag 14 augustus, 11.00 uur
Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor
Misdienaars: Romy Rutten en Marcia Frijns
Lector: Jos Hendriks
Voor mevrouw H.G.E. Hartmans-Klinkenberg (stichting)
Jaardienst voor Louise en Louis Narinx (stichting)
Woensdag 17 augustus, 10.00 uur (Leesmis)
Jaardienst voor de overledenen van de familie Cerfontaine
(stichting)
Voor Maria Degandt-Slenter
Zaterdag 20 augustus, 19.00 uur
Orgelspel door Chris Wouters
Misdienaars: Twan Lemlijn
Lector: Cindy Lacroix
Jaardienst voor Marleen Duysengs-Peerboom
Jaardienst voor Sjuf Peerboom
Jaardienst voor Lieske Mannens-Lahaije en dochter Maria
Mannens, en ouders Mannens-Horsmans
Woensdag 24 augustus, is géén Heilige Mis

Zondag 28 augustus, 09.30 uur
Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor
Misdienaars: Mathijs Heusschen en Chris Wouters
Lector: Cato Slenter
Jaardienst voor Jef Croonen
Voor Hub Jaminon
Woensdag 31 augustus, is géén Heilige Mis

Kerkdiensten voor de maand september:

Zaterdag 3 september, 19.00 uur
Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor
Misdienaars: Romy Rutten
Lector: Robert Engelen
Voor Leon Peerboom, wegens zijn verjaardag
Woensdag 7 september, 10.00 uur (Leesmis)
Zondag 11 september, 11.00 uur
Opgeluisterd door het kinderkoor
Misdienaars: Twan Lemlijn en Marcia Frijns
Lector: Guido Lemlijn
Voor Pierre Wouters en Maria Wouters-Geelen (stichting)
Jaardienst voor Martin Croonen en Elise Croonen-Prevoo (st.)
Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting)
Voor de ouders Goessens-Pricken en familie
Voor Leo Essers en Maria Catharina Essers-Landerloo en voor Jef
Essers
Woensdag 14 september, is géén Heilige Mis

Zondag 18 september, 09.30 uur
Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor
Misdienaars: Chris Wouters
Lector: Marjan Habets
Jaardienst voor Maria Kroonen en voor de overledenen van de
fam. Kroonen-Croonen (stichting)
Woensdag 21 september, 10.00 uur (Leesmis)
Zaterdag 24 september, 19.00 uur
Orgelspel door Chris Wouters
Misdienaars: Mathijs Heusschen
Lector: Marlies Kleijnen
Jaardienst voor Angeline Peerboom (stichting)
Jaardienst voor Tossanus Huijnen en Elisabeth
Huijnen-Kroonen (st.)
Voor Hub Jaminon
Woensdag 28 september, 10.00 uur (Leesmis)

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
U deze "Grote Clubactie" van harte bij U allen aan.
Ook voor onze vereniging is elke euro van harte welkom.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Bestuur en leden Reijmerklank

Fanfare St. Franciscus
De jeugd heeft de toekomst en ze hebben zich weer van hun
beste kant laten zien tijdens de voorspeelochtend op 29 mei.
Len, Kane, Storm, Charity, Naomi, Lynn en Paulina speelden
allemaal prachtig!
De brainstormsessie op 1 juni leverde vele ideeën op. We
bedanken de ideeën generators voor hun inbreng en uitwerking van de
ideeën. Nu de taak aan het bestuur om de selectie te maken.
13 juni keken we terug met vele foto’s en filmpjes naar Kunstexpositie De
Poorten van Reijmerstok. We hadden veel foto’s ontvangen en zo konden
we samen gezellig nagenieten. Gezellig navertellen en verhalen horen van
je collega vrijwilliger. Het was weer een leuke avond.
De kermis was dit jaar gelukkig droog. Op zondag was het zelfs heel erg
warm. De processie was weer mooi dit jaar. Een traditie die we als fanfare
muzikaal mogen begeleiden. Op kermismaandag vertrokken we na de H
mis samen met de jonkheid door het dorp. Ook was het weer gezellig
tijdens de brunch.

Nu staat de zomer voor de deur, hopelijk ook het zomerse weer!
Tijd dus voor ons zomerconcert. De zomerse klanken vulden vrijdag 15
juli het gemeenschapshuis. Harmonie Sainte Marie uit Kerkrade onder
leiding van Marcel Jungen bracht een gevarieerd programma. Het
jeugdorkest van fanfare Berg en Dal nam ons onder andere mee naar
Frozen en naar het Circus. Slenaken mag trots zijn, op zijn jeugdorkest.
Wij hebben genoten van hun optreden. De fanfare speelde muziek van
Coldplay tot de Blues Brothers. Samen met Emma Wouters speelden ze
het prachtige nummer Mag ik dan bij jou en Skyfall. En als afsluiting
speelde ze het laatste werk samen met de harmonie van Kerkrade. Het was
weer een mooi concert met een grote publieke belangstelling!

Langzaam gaan we toewerken naar de zomervakantie. Op 8 augustus
zullen we samen met de jonkheid van Terlinden een rondgang maken
tijdens de kermis van Terlinden. Dit jaar met hulp van harmonie Berggalm
uit Noorbeek.
2 september zullen we de afsluiting van Kindervakantiewerk muzikaal
omlijsten.
Op 10 en 11 september werken we mee tijdens de Hopfeesten van
bierbrouwerij De Gulpener. Op maandag mogen we weer een serenade
brengen tijdens hun relatiedag.
Ook gaan we ons voorbereiden op de Oktoberkermis en zullen we starten
met het repeteren voor ons themaconcert. In het voorjaar van 2017 zullen
we weer een themaconcert organiseren.
We wensen u allen een mooie zomer toe!
Met muzikale groet!

Parochie Reijmerstok 80 jaar jong
Het kerkbestuur van Reijmerstok wil jullie laten weten dat de RK
Parochie St. Franciscus van Assisie op 6 juni 2017 maar liefst 80 jaar
bestaat. Op maandag 5 juni 2017 (tweede Pinksterdag) willen wij dit
gaan vieren.
Hoe we dit feest gaan vieren, hierover zullen wij jullie later informeren.
Heeft u als parochiaan een idee of suggestie voor dit feest, laat het
s.v.p. aan een van de kerkbestuursleden (zie achterzijde van het
parochiecontact) weten.
Wij wensen iedereen een prettige vakantie!!
Het kerkbestuur.

Basisschool St. Franciscus blijft open!
Er staan de laatste tijd vele berichten in de krant over sluitingen, fusies en
de strijd van kleine scholen om open te blijven. Voor velen is het
abracadabra waarom de ene school in een groter dorp als Noorbeek moet
sluiten terwijl onze st. Franciscus school met minder leerlingen nog steeds
gewoon open is. Graag leggen we u uit hoe in Reijmerstok de steel in de
vork zit.

Momenteel zitten 38 leerlingen op de basisschool. Dat is onder de
minimum norm van 46 kinderen die door schoolbestuur Innovo is
opgelegd om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden. Omdat het
huidige onderwijs team al jarenlang een uitzonderlijk hoge kwaliteit weet
te leveren met zeer goede resultaten (en de inspectie dat ook zo ziet), blijft
St. Franciscus gewoon open. Dus ook in 2017 zal er hoogwaardig
onderwijs geboden worden in Reijmerstok. Echter de lange termijn
toekomst is ongewis als we te lang onder de norm van 45 kinderen blijven.
Dé lange termijn oplossing is toewerken naar 45 leerlingen. Want bij dit
aantal gaat volgens de huidige normen weer een nieuwe termijn in van
minimaal 3 jaar dat financiering vanuit het rijk gegarandeerd is. Gezien de
verwachte aanwas van onderop in de peuterspeelzaal en de politiekmaatschappelijke tendens om kleinere scholen langer open te willen
houden, zou dit scenario dé oplossing zijn waarbij we mogelijk weer 6 tot
10 jaar vooruit kunnen. Gezien onze goede relatie met schoolbestuur
Innovo én we eerdere opheffing hebben weten te voorkomen ondanks het
duiken onder de norm, denken we dat dit een realistisch scenario is.

We beseffen in Reijmerstok dat er kansen liggen als ouders van
omringende dorpen die met schoolsluiting geconfronteerd worden, dit
gegeven in ogenschouw zouden willen nemen en voor Reijmerstok zouden
kiezen. Daar is vertrouwen en tijd voor nodig.
Het is mogelijk om laagdrempelige, rechtstreekse info in te winnen via
MR-lid Bart Rompelberg, b.rompelberg@lvo-heuvelland.nl (0642476547) of facebook basisschool ST. Franciscus. Ook is het mogelijk
om een ochtend proef te draaien. Iedereen is van harte welkom op
basisschool St. Franciscus!

2017 jubileum 2 x 11 jaar Durchduujerkes
Noteer alvast in jullie agenda
 Zaterdag 14 januari 2017 Jubileumzitting om 15.11 uur
met proclamatie jubileum Prinsenpaar
 Vrijdag 24 februari Jubileumreceptie van 18.33 tot 20.33 uur
Aansluitend opening carnaval in Reijmerstok met o.a.
o Big Benny
o Fabrizio
o La Bamba
 Zondag 26 februari 2017 carnavalsoptocht
 Dinsdag 28 februari 2017 Kinderdisco

Wie wordt in het jubileumjaar lid van de jeugdraad of
Jubileumprins, of -Prinses, Nar of President bij de
Durchduujerkes
Wij bieden alle kinderen die op de basisschool in Reijmerstok in groep 7
of 8 zitten of woonachtig zijn in Reijmerstok en Terlinden en elders
vergelijkbaar onderwijs volgen, de mogelijkheid om lid te worden van
onze jeugdraad.
Gaarne zouden wij willen vernemen of uw kind in ons jubileumjaar lid wil
worden van de jeugdraad.
Hieraan zijn geen kosten verbonden. Wel gaan wij er van uit dat uw kind
in het bezit is van een zwarte spijkerbroek en een wit overhemd of blouse.

Binnen de jeugdraad zijn er 2 bijzondere functies, namelijk die van
president en nar. Alle kinderen van de jeugdraad komen hiervoor in
aanmerking.
Kinderen die woonachtig zijn in het kerkdorp Reijmerstok (Reijmerstok en
Terlinden dus) kunnen zich opgeven voor prins of prinses.
Het bepalen van wie prins of prinses wordt gebeurd via een loting onder
de ouders die hun kind hiervoor opgeven. Over de datum van de loting
ontvangt u nog nader bericht.
Ook aan prins of prinses worden zijn in principe geen kosten verbonden.
Wij dragen zorg voor de cape, scepter/kroontje, ereplaat,
onderscheidingen, prinsenwagen, snoep voor de optocht en consumpties
tijdens de activiteiten. Als ouders dient U alleen zorg te dragen voor de
kleding onder de cape
(Prins: gilet/ hemd/broek en Prinses: kleed,/schoenen/handboeketje),
waarvoor u een tegemoetkoming ontvangt van € 45,--.
Zoals gezegd zijn alle andere kosten voor rekening van de stichting.
Heb je belangstelling voor de jeugdraad, Jubileumprins of -Prinses,
Nar of President bij de Durchduujerkes stuur dan een mailtje naar
jmghhendriks@home.nl
Heb je vragen, neem dan contact op met:
Jos Hendriks
De Reijmer 12
6274 NB Reijmerstok
Tel: 043-4572026 of 06-52767776
Alles uver de karnaval i Rimmesjtók vingt dier op www.durchduujerkes.nl

Op vrijdag 1 juli heeft de jaarlijkse grote schoonmaak van onze kerk
plaatsgevonden. Een tiental mensen was bereid om hieraan mee te werken.
Daarvoor onze hartelijk dank.
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) ……………………………….

Zondag 11 en maandag 12 september
GULPENER
HOPOOGSTFEEST
in Reijmerstok
Zondag 11 september is het Hopoogstfeest, een evenement van
11.00-18.00 uur voor iedereen.
Voor het programma kijk op www.gulpener.nl
Maandag 12 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 2016 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.

Heilige missen in de parochies Banholt en Noorbeek:
Maandag 1 augustus
Vrijdag 5 augustus
Vrijdag 12 augustus
Zaterdag 13 augustus
Zondag 14 augustus
Vrijdag 19 augustus
Zondag 21 augustus
Zondag 21 augustus
Vrijdag 26 augustus
Zaterdag 27 augustus
Zondag 28 augustus
Vrijdag 2 september
Zondag 4 september
Zondag 4 september
Maandag 5 september
Vrijdag 9 september
Zaterdag 10 september
Zondag 11 september
Vrijdag 16 september
Zaterdag 17 september
Vrijdag 23 september
Zondag 25 september
Zondag 25 september
Vrijdag 30 september

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

19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur
11.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
09.30 uur Terhorst
11.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
11.00 uur
19.00 uur

LONGFONDS
De jaarlijkse collecte in mei heeft in Reijmerstok en Terlinden
een bedrag van € 316,49 opgebracht.
Het Longfonds bedankt alle gevers, alsmede de collectanten
voor hun enthousiaste inzet.

Kampioenen !!
BMR/SNC’14 D2 is maandagavond 25-04-2016 kampioen geworden in de 2e
klasse 605. Banholt, Mheer, Reijmerstok, Slenaken en Noorbeek samen in 1
team! De tegenstander, ST WDZ/Sportclub’25 D2, had evenveel
verliespunten als onze D2.
Hoewel onze D2 betere en grotere kansen had in de eerste helft, stond met
rust toch nog steeds 0-0 op het scorebord. In de eerste minuut van de tweede
helft werd dan toch de verdiende 1-0 gescoord. Halverwege de tweede helft
kwam de D2 via een mooie aanval zelfs op 2-0. In een spannend duel en met
vlagen attractief voetbal van beide zijden heeft onze D2 zijn directe
concurrent afgetroefd. 7 keer winst en 1 gelijkspel: de terechte kampioen!
Reijmerstok was goed vertegenwoordigd zoals op de foto te zien:
Vincent Hoogstraten,
Lars Hupperichs,
de broers Merlijn en
Storm Vleugels
en trainer broers
Boudewijn en
Gert-Jan Kikken.

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 er geen zakjes meer bezorgd. De
collectanten hebben dus alleen de bus van de kankerbestrijding.
Wees dus mild in U geven, en schenk kankerpatiënten een langer
leven.
Voor Uw steun onze welgemeende dank.

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

