Parochiecontact
RK Parochie St. Franciscus van Assisië te Reijmerstok

Jaargang okt. / nov. 2016

MEER INVULLING VOOR SAMENWERKING
In het juli nummer schreven we (pastoor Frits Janssen van Margraten en
ik) u over een bijeenkomst met al onze kerkbestuursleden samen – op 15
juni - om na de denken over samenwerking tussen ons.
Op 1 september jl. zijn we weer bij elkaar geweest, samen met een
begeleider die bekend is op het bisdom. We vonden dat we samen ‘door
een deur konden’ en bereid waren tot samenwerking. Zo kunnen we elkaar
ideeën aanreiken over allerlei zaken zoals catechese, liturgie, diaconie,
enz. Ook stelden we vast dat er veel positiefs te beleven is onze parochies
zoals vrijwilligers, inzet, deelname en betrokkenheid.
We zoeken ook naar bestuurlijke samenwerking. Dat zou dan betekenen
dat er één kerkbestuur komt voor de 4 parochies, met 2 leden uit elke
parochie plus de pastoors (in totaal 10 mensen dus). De kerkbesturen zoals
we die nu kennen blijven bestaan, maar gaan verder onder een andere
naam: Parochieraad. De leden hiervan hoeven niet door de Bisschop
benoemd te worden (die van het kerkbestuur wel). Uit deze parochieraad
worden twee mensen gevraagd om aan het (grote) Kerkbestuur deel te
nemen. Daardoor komen wensen, vragen en voorstellen uit de parochie op
de agenda van dit Kerkbestuur. Beslissingen daar worden alleen unaniem
genomen en een parochie is een parochie, ongeacht hoe groot ze is. De
financiën zullen, voorlopig althans, gescheiden blijven.
Deze samenwerking nodigt ons allen uit om nog meer hand(en) en
voet(en) te geven aan onze geloofsgemeenschap. Zij betekent niet dat
anderen het werk voor ons gaan doen. Zij betekent wel dat de deelname
aan het parochieleven nog meer benadrukt wordt.
Als samenwerking tot vooruitgang moet leiden, dan kan dat dankzij de
inzet van velen:
o We hebben in al onze parochies nog mannen en vrouwen nodig
voor de Parochieraad – die nu nog Kerkbestuur heet. In al onze
parochies worden de bestuursleden wel eens erg zwaar belast
omdat er zo weinig zijn. Daarom hebben we in de nabije toekomst

meer mensen daar hard nodig.
o De diakonie (dienstverlening) komt meer gestructureerd op gang
dank zij de Franciscusgroep Cluster Terlinden. Zoals met alle
nieuwe leven: dat moet gekoesterd en verzorgd worden door
allerlei mensen. Ik hoop dat velen hier hun christelijke overtuiging
tastbaar kunnen maken.
o Er zijn nog altijd mensen nodig voor het onderhoud van kerkhof,
kerk en terrein rond de kerk – dat doet de Gemeente niet .
o Kinderen moeten wegwijs gemaakt worden in het Evangelie, het
geloof in Jezus Christus zoals dat in de katholieke traditie beleefd
wordt. Ook daarvoor hebben we mensen uit onze parochie nodig.
o De liturgie zoals Eucharistievieringen, Avondwaken,
Gezinsvieringen, Woord- en Communievieringen heeft altijd
nieuwe mensen nodig. We mogen onze zegeningen tellen: veel
wordt op dit gebied gepresteerd door een begaafde en gedreven
groep parochianen. Maar we moeten wel verder kunnen blijven
gaan.

Leven betekent: groei, beweging. Daar is ieder van
ons met zijn of haar talenten verantwoordelijk voor.

René Graat, mhm
pastoor

Maandag 17 oktober Najaarskienen
19.30 u gemeenschapshuis AgenIng.
Dinsdag 8 november
Kringcontactavond Vijlen voor alle leden.
10 november
Algemene Ledenvergadering Roermond
Maandag 14 november om 19.30 u gemeenschapshuis AgenIng
Vinoloog Harry Blom
Het proeven van een zestal wijnen in de vorm van een ludieke quiz,
met een aantal lekkere hapjes.
Maandag 12 december Kerstsurprise.

Beste mensen,
Wij zijn blij u te kunnen vertellen dat ‘wij er zijn’!
“Wij” is de Franciscusgroep Cluster Terlinden, een groepje enthousiaste
mensen uit de dorpen Noorbeek, Banholt en Reijmerstok.

U heeft onlangs al iets over ons kunnen lezen in een schrijven dat half juni
huis aan huis bij iedereen bezorgd werd. Maar voor wie het heeft gemist:
Op 12 november 2015 was er een avond voor alle inwoners van de drie
dorpen georganiseerd rond het door Paus Franciscus aangegeven thema
barmhartigheid. Er werd bekeken wat er allemaal al gebeurde aan ‘goede
werken’ in ieder dorp en de avond werd afgesloten met de vraag: ‘en wat
zou ik kunnen/ willen doen om een ander te helpen’ . Aangezien daar best
veel reacties op kwamen, werd er een groepje gevormd van mensen uit
alle dorpen, wij dus, die concreet iets zouden proberen te doen met alle
gegeven antwoorden en gedane suggesties.
Naar aanleiding daarvan werd er op 30 juni jl. opnieuw een avond
gehouden waarbij mensen zich daadwerkelijk konden aanmelden om op
vrijwillige basis een ander te helpen, bijvoorbeeld door boodschappen te
doen, samen te wandelen, moeilijke formulieren in te vullen, te begeleiden
naar dokter of ziekenhuis, kleine klusjes te doen etc. etc.
Want, dát is ons doel: mensen die (plots) wat hulp of een steuntje in de
rug kunnen gebruiken, de helpende hand bieden.
Dit met behulp van onze vrijwilligers of andere (al bestaande) hulp binnen
onze gemeenten.
Vanaf 15 oktober zullen we bereikbaar zijn op het speciale nummer van de
Franciscusgroep Cluster Terlinden: 06-55231278.
Een andere mogelijkheid is via e-mail: franciscusgroepct@gmail.com
Voel u vrij om contact met ons te zoeken voor uw vraag. Immers wat voor
de één een groot probleem is, kan door een ander soms makkelijk opgelost
worden!

Met vriendelijke groeten,
Franciscusgroep Cluster Terlinden

2 november: Nacht der Zielen in Banholt
Het duurt nog wel even, maar we willen u er toch alvast op attenderen:
op woensdag 2 november organiseert het Gemengd Zangkoor Avanti
uit Banholt voor de eerste keer een Nacht der Zielen.
Het wordt een niet-kerkelijke bijeenkomst, die wel in de parochiekerk
plaats vindt en waarin we alle in het afgelopen jaar overleden inwoners
van Banholt en Terhorst willen gedenken. Deze eerste keer beperken
we ons tot inwoners van Banholt en Terhorst, maar als dit slaagt willen
we volgend jaar graag een Nacht der Zielen houden voor iedereen uit
het Cluster Terlinden. Daarom willen we u graag extra uitnodigen voor
deze eerste keer.
We zullen kaarsjes opsteken voor de overledenen, gedichten
voordragen, zingen en muziek maken. Alles in een ingetogen en serene
sfeer, bijvoorbeeld door gebruik te maken van veel kaarslicht.
Medewerking wordt verleend door een ensemble van het Jeugdorkest
Mherimba, door Jaap van Soolingen aan het orgel, solo-zang door
Edward Berden en uiteraard door het Gemengd Zangkoor Avanti. Er
zullen intenties worden uitgesproken en gedichten en overwegingen
worden voorgelezen. Het belooft een mooie, sfeervolle avond te
worden. Iedereen is van harte welkom!
Aanvang: 19.00 uur in de Gerlachuskerk in Banholt. Bij binnenkomst
in de kerk zult u een programma ontvangen .De Nacht der Zielen duurt
ongeveer anderhalf uur. Na afloop zullen we gezamenlijk koffie/thee
drinken met vlaai in het gemeenschapshuis. Deze avond wordt u
aangeboden door het Gemengd Zangkoor Avanti.
Wij hopen u op 2 november te mogen ontmoeten .
Vriendelijke groeten,
Bestuur Gemengd Zangkoor Avanti Banholt

Kerkdiensten Reijmerstok in volgende maanden:
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
tijdstip nog niet bekend
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
Zaterdag 11 maart
19.00 uur
Zondag 19 maart
09.30 uur
Zondag 26 maart
09.30 uur
Zaterdag 1 april
19.00 uur
Zondag 9 april
09.15 uur Palmzondag
Donderdag 13 april
19.00 uur Witte Donderdag
Vrijdag 14 april
15.00 uur Goede Vrijdag
Zaterdag 15 april
20.30 uur Paaswake
Zondag 16 april
09.30 uur 1e Paasdag
Maandag 17 april
11.00 uur 2e Paasdag
Zondag 23 april
11.00 uur
Zaterdag 29 april
19.00 uur
Zaterdag 6 mei
08.30 uur Kapel Terlinden
Zondag 7 mei
11.00 uur
Zondag 14 mei
09.30 uur
Zaterdag 20 mei
19.00 uur
Donderdag 25 mei
10.00 uur 1e Heilige Comm.
(Tevens is iedere woensdag om 10.00 uur een Leesmis)

Kerkdiensten voor de maand oktober:

Zondag 2 oktober, 09.30 uur Kermis
Opgeluisterd door Fanfare St. Franciscus
Misdienaar: Romy Rutten
Lector: Cindy Lacroix
Voor de leden en overleden leden van Fanfare St. Franciscus
(stichting)
Jaardienst voor Jan en Maria Spijkers-Hodiamont (stichting)
Jaardienst voor de overleden ouders Jaminon-Hamaekers
(stichting)
Jaardienst voor Pastoor Huijts (stichting)
Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting)
Voor Giel en Catharina Wouters-Lemmerlijn (stichting)
Jaardienst voor Josef Denis en Anna Denis-Janssen
Jaardienst voor familie Roijen-Janssen
Voor de ouders Coenjaerts-Kockelmans en overleden familieleden
Voor Emiel en Maria Broers-Huijnen en schoonzoon Kees
Voor Jan en Bertha Roex-Paulissen
Voor de ouders Goessens-Pricken en familie
Jaardienst voor Piet Lemmens en Riet Lemmens-Coenjaarts en
dochter Marion
Voor Marie-José Lemmens-Croonen
Jaardienst voor Pierre Croonen en Anna Croonen-Huynen en voor
de overleden kinderen
Jaardienst voor Frans Gijsens en Paulina Gijsens-Lemmerling
Woensdag 5 oktober, 10.00 uur (Leesmis)
Zondag 9 oktober, 11.00 uur Woord- en Communiedienst
Opgeluisterd door Reijmerklank
Jaardienst voor Frans Lacroix, Catharine Lacroix-Schreurs en
zoon Eugene, Barbara Lacroix en Josef Lacroix (stichting)
Voor Mathieu Rutten
Woensdag 12 oktober, 10.00 uur (Leesmis)

Zaterdag 15 oktober, 19.00 uur
Opgeluisterd door het kinderkoor
Misdienaar: Twan Lemlijn
Lector: Robert Engelen
Jaardienst voor Jan Huijnen en Maria Huijnen-Croonen (st.)
Jaardienst voor Joseph Huijnen en voor Anna Huijnen-Jacobs
(stichting)
Woensdag 19 oktober, 10.00 uur (Leesmis)
Zondag 23 oktober, 09.30 uur
Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor
Misdienaar: Marcia Frijns
Lector: Cato Slenter
Voor Hub Jaminon
Woensdag 26 oktober, is géén Heilig Mis
Zondag 30 oktober, 15.00 uur Allerzielen
Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor
Misdienaars: Mathijs Heusschen, Romy Rutten en Chris Wouters
Lector: Avondwake groep
Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting)
Voor de overledenen van de fam. Wouters-Geelen (stichting)
Voor Mathieu Rutten
Voor Leon Peerboom en ouders Peerboom-Hendrikx
Voor Sjuf Slenter
Voor Emiel en Maria Broers-Huijnen en schoonzoon Kees
Voor de ouders Schreurs-Jacobs en zoon Harie, Jean en dochter
José
Voor Jef Huijnen
Voor Marcel en Elisa Kleijnen-Gijzens en kleindochter Diana
Jaardienst voor Joep Magermans, en tevens voor Roos
Magermans-Kevers, dochters Marit en Carla en schoonzoon Wiel

Kerkdiensten voor de maand november:

Woensdag 2 november, 10.00 uur (Leesmis)
Zondag 6 november, 11.00 uur
Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor
Misdienaar: Marcia Frijns
Lector: Marjan Habets
Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting)
Voor de ouders Goessens-Pricken en familie
Woensdag 9 november, 10.00 uur (Leesmis)
Zaterdag 12 november, 19.00 uur
Opgeluisterd door het kinderkoor
Misdienaar: Chris Wouters
Lector: Jos Hendriks
Voor Martin Croonen en Elise Croonen-Prevoo (stichting)
Jaardienst voor dhr. en mevr. van Haren-Gijsens (stichting)
Jaardienst voor Giel Wouters en voor Jeannette Wouters-Schreurs
Woensdag 16 november, 10.00 uur (Leesmis)
Zondag 20 november, 09.30 uur
Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor
Misdienaar: Twan Lemlijn
Lector: Marlies Kleijnen
Jaardienst voor de ouders Degandt-Fourgeaux en zoon Robert
(stichting)
Voor Hub Jaminon
Woensdag 23 november, 10.00 uur (Leesmis)

Zondag 27 november, 11.00 uur
Opgeluisterd door Chris Wouters
Misdienaar: Mathijs Heusschen
Lector: Guido Lemlijn
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 en schoonzoon
Kees (stichting)
Voor de overledenen van de familie Lemlijn-Narinx
Woensdag 30 november, 10.00 uur (Leesmis)

KWF Kankerbestrijding
De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Reijmerstok en Terlinden
heeft het mooie bedrag van € 505,83 opgebracht. Hartelijk dank voor uw
steun. Ook dank aan de collectanten.

Fanfare St. Franciscus
SAMEN, dat is het woord dat we in hoofdletters kunnen schrijven
als we terugkijken naar kermismaandag in Terlinden! Wegens de
vakantie was het moeilijk om voldoende leden bij elkaar te
krijgen, via Jonkheid Terlinden werd contact gelegd met de
harmonie uit Noorbeek om samen present te zijn op
kermismaandag. En dat SAMEN werd op de dag zelf nog groter.
Ook de schutterij van Noorbeek trad toe tot dit gelegenheidskorps.
SAMEN vormden we een lange stoet, bestuursleden, vlaggendragers,
muzikanten en de schutterij met al zijn facetten, vormden samen een korps
met wel geteld drie tamboer maîtres….. Zelfs de kleuren van de uniformen
passen perfect! Na afloop was het al snel duidelijk en zijn de afspraken
alweer gemaakt, volgend jaar gaan we weer SAMEN!

Kindervakantiewerk Reijmerstok werd op 2 september afgesloten. We
vertrokken samen met de kinderen vanaf D’r Durpswinkel richting het
heksen en tovenarenrijk. Samen mochten we genieten van de mooie
hutten, de optredens, muziek van onze eigen fanfare en het kampvuur.
Natuurlijk hebben we er ook eentje of meer gedronken!
10 en 11 september maar ook in de dagen ervoor en erna hebben weer vele
vrijwilligers zich ingezet voor onze vereniging tijdens de hopfeesten van
De Gulpener. Via deze weg willen we hen hartelijk bedanken!
De relatiedag van de Gulpener hebben we ook dit jaar weer muzikaal
ondersteund. Het werd weer een groot feest!
De agenda voor de komende periode:
2 oktober 9:30 uur luisteren wij de H mis op in de kerk van Reijmerstok.
5 & 6 november KiDZ weekend.
26 december 11 uur luisteren wij de H mis op in de kerk van Reijmerstok.
Daarnaast gaan wij aan de slag voor het gemeentetreffen en voor ons
themaconcert in het voorjaar van 2017!

Op 5 en 6 november zullen we net
als vorig jaar weer een KiDZ
weekend organiseren. Met op
zaterdag workshops voor kinderen
tussen de 4 en 14 jaar en op zondag
zullen de kunstwerken worden
geëxposeerd en zal de uitvoering
plaatsvinden in Gemeenschapshuis
A gen Ing. We nodigen u van harte
uit om op 6 november vanaf 14 uur
een kijkje te komen nemen!
Met muzikale groet!

Gezocht!
Op zondag 11 september 2016 vond het jaarlijkse Heuvelland Handbal
Toernooi plaats in Bocholtz. HV Adio was vertegenwoordigd door het
combinatieteam E-jeugd met HV Margraten, door het combinatieteam Bjeugd met HV Esia en door twee combinatieteams Dames Senioren 1 met
HV Esia. Yvette Lacroix heeft drie jaren gefungeerd als contactpersoon
voor dit evenement vanuit HV Adio. Zij heeft aangegeven ermee te
stoppen, dus zijn wij op zoek naar een vervang(st)er voor haar.
Als contactpersoon vergader je ongeveer vier maal per jaar met het
Heuvelland Handbal Toernooi-comite, draag je zorg voor het leveren van
een aantal vrijwilligers in het toernooiweekend en ben je zelf aanwezig op
het toernooi om mee te werken aan de bonnenkassa of bij de BBQ
bijvoorbeeld. Ben jij of ken jij iemand die dit een leuke vrijwilligersfunctie
lijkt, schroom dan niet om contact met ons op te nemen via
adio@handbal.nl
Yvette, jou willen we hartelijk danken voor je inzet!!
Jubileumweekend
Ter ere van het 35-jarig bestaan van onze vereniging zijn wij een weekend
weg geweest met onze leden. Dit hebben we Adio-style gedaan,
kamperend in een tent met activiteiten en een feestavond voor jong en oud.
Jubileumcomite, nogmaals dankjewel voor jullie inzet en voor het
organiseren van een top jubileumjaar!!

Competitie 2016-2017
De competitie van het Nederlands Handbal Verbond gaat weer van start en
HV Adio is te zien in de E-jeugd competitie (in samenwerking met HV
Margraten), en de B-jeugd competitie en Dames Senioren competitie
(beide in samenwerking met HV Esia).
Hieronder de eerste wedstrijden van de NHV competitie:
Margraten E1 gemengd - Minor E1 op zaterdag 01 oktober 2016 om 10.00
uur te sporthal de Hoven, Margraten
BDC ’90 DB1 - Esia/Adio DB1 op zondag 02 oktober om 12.25 uur te
sporthal Strijthagen, Landgraaf
Vlug en Lenig DS3 - Esia/Adio DS1 op zondag 02 oktober om 13.50 uur
te sporthal Glanerbrook, Geleen
De F-jeugd (in samenwerking met HV Margraten) speelt toernooitjes
georganiseerd door verenigingen in de omgeving en onze Dames
Recreanten spelen weer de competitie georganiseerd door de Heuvelland
Handbal Toernooi-stichting.
Tot slot!
HV Adio bedankt iedereen die zich ingezet heeft voor onze vereniging bij
de Hopfeesten en het Heuvelland Handbal Toernooi.

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:
Zaterdag 1 oktober
Zondag 2 oktober
Maandag 3 oktober
Vrijdag 7 oktober
Zaterdag 8 oktober
Zondag 9 oktober
Vrijdag 14 oktober
Zondag 16 oktober
Zondag 16 oktober
Vrijdag 21 oktober
Zaterdag 22 oktober
Zondag 23 oktober
Vrijdag 28 oktober
Zondag 30 oktober
Zondag 30 oktober
Zondag 30 oktober
Vrijdag 4 november
Zaterdag 5 november
Zondag 6 november
Maandag 7 november
Vrijdag 11 november
Zondag 13 november
Zondag 13 november
Vrijdag 18 november
Zaterdag 19 november
Zondag 20 november
Vrijdag 25 november
Zondag 27 november
Zondag 27 november

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

19.00 uur
11.00 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
11.00 uur
15.00 uur allerzielen
19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
19.00 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
11.00 uur

KVW
We mogen weer terugkijken op een geslaagde editie van KVW.
De weergoden waren ons goed gezind. De kinderen hebben keihard
gewerkt aan hun hutten en optredens om het heksen- en tovenaarsfeest op
vrijdag te laten slagen.
Vele mensen in Reijmerstok dragen KVW een warm hart toe blijkt uit de
vele hulp en sponsoring die er aangeboden is. We willen dan ook iedereen
bedanken. Omwonenden, ouders, sponsoren en allen die geholpen hebben
de kinderen een onvergetelijke tijd te bezorgen.
Tot ziens in 2017!

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

