
 

 

Parochiecontact 
 

 RK Parochie St. Franciscus van Assisië te Reijmerstok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

    

 
 

 

Jaargang dec. 2016 / jan. 2017 



 

 

 
 
Beste inwoners, 

 

Op zaterdag 17 december zal de traditionele Kerst-inn weer door Joko 

georganiseerd worden. De kerstliederen zullen vanaf 19.30 uur te horen zijn 

waarna we afsluiten met een gezellig samenzijn. Natuurlijk wordt er weer 

gezorgd voor wat lekkers bij de koffie of de glühwein. 

Dit jaar mogen wij gastvereniging Hanzon Vocaal uit Eys verwelkomen op de 

Kerst-inn. Hanzon Vocaal is een fris koor met moderne pop, lekkere gospels 

en soms luistermuziek waar je stil van wordt. Ze brengen hun muziek met 

passie en ze leveren kwaliteit. Ze zingen 4 stemmig en worden begeleid door 

een combo bestaande uit bas, gitaar, drums en keyboard. Joko zal in 2017 een 

verdere samenwerking aangaan met Hanzon Vocaal in de vorm van een 

concert. Iedereen is dan ook van harte welkom om te komen luisteren! 

 

Daarnaast zal Joko ook dit jaar weer de nachtmis opluisteren op zaterdag 24 

december. De heilige mis begint om 20.30 uur.  

 

Joko 

 

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

ONZE PAROCHIEFEDERATIE IN OPRICHTING 

 

Op 14 november j.l. waren we met nagenoeg de voltallige kerkbesturen 

van Banholt, Margraten, Noorbeek en Reijmerstok bij elkaar om te kijken 

of we een stap verder konden zetten op de weg van federatievorming. We 

zoeken naar meer samenwerking én samenleving onder deze vier 

parochies. 

 

De kerkbesturen vonden dat we meer samen kunnen gaan en samen doen 

om de levensvatbaarheid van onze vier parochies betere kansen te geven. 

Met meer mensen kun je ook meer betekenen voor het gemeenschapsleven 

dat zich in de eerste plaats in de parochies zèlf blijft afspelen. Daarom 

hebben we er ook goed over nagedacht en willen ervoor zorgen dat zaken 



 

 

die typisch horen bij een bepaalde parochie dat ook blijven doen. We 

denken daarbij aan de vieringen bij de (dorps) kermissen, Bronk, 

Jonkheidsmissen, Cecilia vieringen, Eerste Communie, werkgroepen, enz. 

Het goede en mooie dat bestaat moet gekoesterd worden en blijven 

voortbestaan. 

  

De vier parochies zullen geleid worden door een nieuw te vormen 

“kerkbestuur”. Dit zal bestaan uit twee mensen gekozen uit elke parochie 

en de twee pastoors (10 mensen dus). De leden van dit kerkbestuur worden 

benoemd door de bisschop, zoals dat nu ook is. Momenteel worden de vier 

parochies geleid door de u bekende kerkbesturen. Deze blijven bestaan 

maar om verwarring te voorkomen zullen de nu bestaande kerkbesturen 

een ander naam krijgen: “parochieraad”. De leden hiervan zullen min of 

meer hetzelfde werk doen als de kerkmeesters nu maar ze hoeven niet door 

de bisschop te worden benoemd. 

 

En wanneer is de startdatum? We hadden gedacht aan 1 april 2017 omdat 

we na de bijeenkomst van 14 november nog eens alles goed willen 

doorspreken in de kerkbesturen van onze parochies. Daarna komen we nog 

eens met z’n allen bij elkaar op 23 januari. Mocht u  vragen of opmerkingen 

hebben: elders in dit blad staat hoe u ons en eventueel andere 

kerkbestuursleden kunt bereiken (renegraat@home.nl en 

ghg.janssen@live.nl). 

 

Aan deze Parochiefederatie in oprichting (i.o.) hebben we de naam 

gegeven: Federatie Terlinden – Margraten. Misschien komt dit allemaal 

wat onzeker over of zelfs verontrustend: alweer wat nieuws! Toch denken 

we, met een aantal mensen, dat samenwerking met buren een betere 

toekomst heeft als alleen blijven. 

 

Tot slot wensen wij u allen, ook namens ons kerkbestuur, een licht gevend 

Kerstfeest en een zegenrijk Nieuwjaar. 

 

 

    René Graat, mhm              samen met         Frits Janssen, 

Pastoor Cluster Terlinden                     Pastoor van Margraten
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DOOPVOORBEREIDING 

 

In het aprilnummer van onze Contact-/Parochiebladen heb ik geschreven 

over de doopvoorbereiding. Op het einde daarvan stond : “we houden 

jullie op de hoogte”. Welnu, hier komt meer. 

 

Er zijn nog steeds ouders die hun kindjes willen laten dopen. Een reden tot 

blijdschap! In de afgelopen jaren heb ik gemerkt dat de geboorte van een 

kindje reden is tot groot feest met babyborrels, toeters en bellen. Dit alles 

vraagt veel voorbereiding en allerlei afspraken. Daarbij steekt het doopsel 

nogal armzalig af: er is weinig voorbereiding en met een half uurtje is het 

“afgewerkt”.  

 

Aan die armzaligheid voel ik me ook schuldig.  

 

Daarom willen we vanaf het nieuwe jaar 2017 meer gaan doen aan de 

voorbereiding op het doopsel waarbij we vieren dat het kindje ook een kind 

van God is en dat het opgenomen wordt in een christelijke 

geloofsgemeenschap. De ouders worden uitgenodigd op een bijeenkomst 

voor alle ouders die hun kindje willen laten dopen. We zullen dan samen 

nadenken over wie God voor jou is. En: wat betekent die 

geloofsgemeenschap voor jou? en het doopsel? 

 

De bedoeling is niet om hier een geloofscursus van te maken maar een 

bijeenkomst voor alle geïnteresseerde ouders van ons Cluster Terlinden, 

waarbij we delen wat we beleven en waarbij ook nieuwe ideeën worden 

aangereikt. Deze avonden worden in 2017 gehouden op 8 maart, 14 juni en 

11 oktober, telkens om 19.30. Ze zullen ongeveer twee uur duren. 

Deze ontmoetingen zijn  bestemd voor beide ouders die een kindje 

verwachten, er al een hebben of die denken aan een kindje in de toekomst. 

 

Meer weten ? bel me of mail me (renegraat@home.nl ) 

 

Namens de doopvoorbereiding groep: 

René Graat 
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Kerkdiensten Reijmerstok in volgende maanden: 

 

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. 

Zondag 28 mei     11.00 uur 

Maandag 5 juni   -80-jarig jubileum Parochie-          2e Pinksterdag 

Zondag 11 juni     11.00 uur 

Zondag 18 juni     11.00 uur 

Zaterdag 24 juni     19.00 uur 

Zondag 2 juli     09.30 uur 

Zondag 9 juli     09.30 uur Bronk 

Maandag 10 juli    11.00 uur Kermis 

Zondag 16 juli     11.00 uur 

Zaterdag 22 juli    19.00 uur 

Zondag 30 juli     09.30 uur 

(Tevens is iedere woensdag om 10.00 uur een Leesmis) 



 

 

Kerkdiensten voor de maand december:   
 

 

Zondag 4 december 09.30 uur 

  Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor 

  Misdienaar: Twan Lemlijn 

 Lector: Cato Slenter 

  Jaardienst voor Anne Slenter 

 

Woensdag 7 december, 10.00 uur (Leesmis) 

 

Zaterdag 10 december 19.00 uur 

  Opgeluisterd door het kinderkoor 

  Misdienaar: Chris Wouters 

 Lector: Robert Engelen 

  Voor Annie en Harie Wouters-de Bie (stichting) 

  Jaardienst voor Juf en Miet Noteboren, tevens verjaardag van Juf   

 Noteboren (stichting) 

 

Woensdag 14 december, 10.00 uur (Leesmis) 

 

Zondag 18 december 11.00 uur 

  Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor 

  Misdienaar: Marcia Frijns 

 Lector: Marjan Habets 

  Jaardienst voor ouders Jan en Agnes Roijen-Reinders en zoon Jo,  

  en tevens voor Bernadette, Annie en Jos 

  Jaardienst voor ouders Herman en Anna Reinders-Peerboom en  

  kinderen 

  Jaardienst voor Jac en Hermien Lardinois-Royen 

 Voor mevr. Reijnders-Royen en Gonnie Partouns-Reijnders 

  Voor Jef Huijnen 

 

Woensdag 21 december is om 10.00 uur géén H. mis. Om 14.00 uur is een  

  kerstviering met de Ouderensociëteit Gulpen-Reijmerstok in  

  A gen Ing.  

 



 

 

Zaterdag 24 december 20.30 uur Nachtmis 

  Opgeluisterd door jongerenkoor Joko 

  Misdienaar: Chris Wouters en Mathijs Heusschen 

 Lector: Guido Lemlijn 

  Voor Jeanne en Eduard Kikken-Huntjens 

 

Zondag 25 december 09.30 uur 1e kerstdag 

  Opgeluisterd door kinderkoor 

  Misdienaar: Romy Rutten en Twan Lemlijn 

 Lector: Cindy Lacroix 

Voor mevrouw H.G.E. Hartmans-Klinkenberg (stichting) 

 

Maandag 26 december  11.00 uur 2e kerstdag 

  Woord- en Communiedienst 
  Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor i.s.m. fanfare St. Franciscus 

  Jaardienst voor Gerard Cerfontaine (stichting) 

  Voor Mathieu Rutten 

  Voor Hub Jaminon 

  Voor ouders Goessens-Pricken en familie 

  Voor Emiel en Maria Broers-Huijnen en schoonzoon Kees 

 

Woensdag 28 december, 10.00 uur (Leesmis) 

 

 

Kerkdiensten voor de maand januari: 

 

 

Zondag 1 januari 11.00 uur 

  Opgeluisterd door kinderkoor 

  Misdienaar: Marcia Frijns en Romy Rutten 

 Lector: Cato Slenter 

  Na de Heilige Mis is in de kerk een nieuwjaarstreffen. 

 

Woensdag 4 januari, 10.00 uur (Leesmis) 

 

 

 



 

 

Zaterdag 7 januari 19.00 uur 

  Opgeluisterd door Reijmerklank 

  Misdienaar: Twan Lemlijn 

 Lector: Jos Hendriks 

  Voor Guillaume Wouters en fam. Pierre Wouters-Geelen (st) 

  Voor Angeline Peerboom (stichting) 

  Jaardienst voor Luuk Royen (stichting) 

Woensdag 11 januari, 10.00 uur (Leesmis) 

 

Zondag 15 januari 09.30 uur 

  Opgeluisterd door Fanfare St. Franciscus 

  Misdienaar: Chris Wouters 

  Lector: Cindy Lacroix 

 Voor Maria Catherina Wouters-Lemmerlijn en Giel Wouters (st)    

 Jaardienst voor Hubert en Bertha Eijgelshoven-Marcus en zoon   

  Zefke (stichting) 

  Voor mevr. Hartmans-Klinkenberg (stichting) 

 Jaardienst voor Jozef Jaminon en Maria Jaminon-Kroonen (st.) 

  Voor Pastoor Huijts (stichting) 

  Voor Pastoor Martens (stichting) 

  Jaardienst voor Marcel Kleijnen en Elisa Kleijnen-Gijzens 

  Voor Jan en Bertha Roex-Paulissen 

 

Woensdag 18 januari, 10.00 uur (Leesmis) 

 

Zondag 22 januari 11.00 uur 

  Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor 

  Misdienaar: Romy Rutten 

 Lector: Marlies Kleijnen 

  Jaardienst voor Anna Huijnen-Jacobs en tevens voor Joseph  

  Huijnen 

  Voor Emiel en Maria Broers-Huijnen en schoonzoon Kees 

 

Woensdag 25 januari, 10.00 uur (Leesmis) 



 

 

Zaterdag 28 januari 19.00 uur 

  Orgelspel door Chris Wouters 

  Misdienaar: Mathijs Heusschen 

 Lector: Robert Engelen 

  Voor Ron Stassen 

  Voor Hub Jaminon 

 

 

 

 

 

 Toost op 2017 !!  

 

Beste parochianen, 

Net als vorig jaar, willen wij u graag  

uitnodigen om op zondag 1 januari,  

samen met ons te toosten op het nieuwe jaar. Dit zal gebeuren in 

onze kerk, na afloop van de Heilige Mis (van 11.00 uur). Wij 

hopen u dan weer te mogen begroeten. 

RK Parochie St. Franciscus van Assisië Reijmerstok 

Het kerkbestuur 
 

 
 



 

 

Fanfare St. Franciscus 

 

Op 2 oktober luisterden we de mis op in Reijmerstok ter  

gelegenheid van de Franciscus Kermis.  

 

Op 26 oktober gingen we met onze leerlingen op stap. We  

zijn gaan glowgolven in Kerkrade. Het is nog niet altijd even  

gemakkelijk om de bal in de hole te krijgen. Maar het was 

vooral erg gezellig.  

 

 

 

 

 

 

 

Maar liefst 45 kinderen uit Reijmerstok, Terlinden, Slenaken, Noorbeek, 

Banholt en Mheer hebben deelgenomen aan het KiDZ weekend. Op 

zaterdag werden de volgende workshops gegeven: 

ritmisch afwassen, mergelbewerking, kunstwerk gemaakt met afval, 

muziek potpourri, versieren van vuilniscontainers, tekst theater, muziek 

met emmers en containers, decorbouw, sieraden van zeepsteen, schilderen 

in de Rubic stijl en trommel erop los. Alle leeftijdsgroepen konden 

meedoen en maakten alleen en gezamenlijk de mooiste kunstwerken. 

 

Deze kunstwerken werden op zondag tentoon gesteld in ons 

gemeenschapshuis. De publieke belangstelling was wederom groot. Naast 

de beeldende kunst werden er ook optredens gegeven van theater, ritmisch 

afwassen, trommelen tot een gezamenlijke uitvoering van “Donder en 

bliksem” en dat allemaal met bodypercussion. Als afsluiting was er een 

optreden van het jeugdorkest Slenaken / Reijmerstok. Dit was tevens het 

eerste optreden van onze eigen leden Paulina, Charity en Merlijn. Pas in 

oktober gestart met de repetities en nu al mee kunnen doen in het 

jeugdorkest, super! 

 

Na afloop mochten de individuele kunstwerken zoals een eigen ketting, 

mergel werkstuk of een schilderij gemaakt met afval mee naar huis 



 

 

worden genomen. Vol trots liepen de kinderen naar buiten. Maar ook 

hebben ze gewerkt aan gezamenlijke projecten.  

Zo was het decor helemaal gemaakt door de kinderen tijdens de workshop 

theater design. Enkele vuilniscontainers zijn een waar kunstwerk 

geworden die tijdens onze volgende evenementen prachtig erbij zullen 

staan. Maar ook maakten ze een kubus.  45 schilderijtjes vormen 5 vlakken 

van een kubus met als thema: carnaval, appels en peren, hop, schutterijen 

en natuurlijk fanfare. Het is een kleurrijk geheel geworden en het is niet 

onopgemerkt gebleven. Vanaf 16 november zal deze kubus tentoon 

worden gesteld in het gemeentehuis van de gemeente Eijsden-Margraten, 

hierna zal het in december verhuizen naar het gemeentehuis van de 

gemeente Gulpen-Wittem.  

 

Het weekend werd mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers maar ook 

door de financiële steun van het Elisabeth Strouven fonds, Coöperatie 

fonds van de Rabobank, de gemeente Eijsden-Margraten en de gemeente 

Gulpen-Wittem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tijdens de repetities komen we al langzaam in de Kerst stemming. Op 

tweede Kerstdag zullen we de H. mis opluisteren in Reijmerstok, samen 

met het kerkkoor. 

 

De agenda voor de komende periode: 

26 december 11 uur luisteren wij de H mis op in 

de kerk van Reijmerstok.  

15 januari 9:30 uur opluisteren H mis te 

Reijmerstok 

1&2 april leerlingen treffen gemeente Gulpen-

Wittem 

9 april muziektreffen gemeente Gulpen-Wittem 

 

Met de jaarwisseling weer voor de deur willen we 

u allen een mooie Kerst toewensen en een 

muzikaal 2017! 

We hopen u ook in 2017 weer vaak te mogen begroeten. 

 

Met muzikale groet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 …………….……………….. a € 20,- 

 

    woensdag    ……………………….…….. a €   7,- 

 

Uw contactgegevens: 

 

(naam) ……………………………….. (tel. nr.) ..……………….. 

 
(datum) ……………………………….  

 

 

mailto:lemlijn@hetnet.nl


 

 

 
Beste inwoners van Reijmerstok en  

Terlinden, 

 

 

 

Afgelopen juli berichtten wij over de structurele leerling onderbezetting 

van onze basisschool met een mogelijke sluiting als gevolg. Op woensdag 

5 oktober 2016 heeft bestuurskoepel Innovo aangegeven de school aan het 

eind van dit schooljaar 2016-2017 te gaan sluiten omdat het leerling aantal 

in Reijmerstok met 34 kinderen wederom onder de opheffingsnorm zit. 

Voorwaar zeer jammer en spijtig dat het ondanks vele inspanningen van 

ouders, leerkrachten en inwoners niet is gelukt om het voortbestaan van de 

basisschool te garanderen.   

 

Met gepaste trots gaan we dit laatste schooljaar in en maken er samen met 

het leerkrachten team, de peuterspeelzaal begeleiders en alle ouders een 

mooi, leerzaam jaar van. We gaan natuurlijk ook vooruitkijken en 

kennismaken met omliggende scholen. Het is zaak om iedereen te 

betrekken bij deze “verkenning“ zodat we een goede keuze  kunnen maken 

en een warme overdracht organiseren naar een nieuwe school voor onze 

kinderen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Neem gerust 

contact op. 

 

Met vriendelijke groet, namens de MR 

Ingrid Wouters en Bart Rompelberg 06-42476547 

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

 

KERSTVIERING OUDERENSOOS 

 

Op woensdag 21 december 2016 houdt de Ouderensoos Gulpen-

Reijmerstok haar Kerstviering. Dat gebeurt samen met de plaatselijke 

afdeling van de Zonnebloem. 

 

De viering is in het Gemeenschapshuis A gen Ing en begint om 14.00 uur.  

Voorganger is Pastoor Graat. Muzikale opluistering door zangkoor 

Zingend Genieten. 



 

 

ZIJ ACTIEF REIJMERSTOK 
 

Als laatste activiteit van dit jaar is er een Kerstsurprise op maandag12 

december. 

Aanvang 19.30 uur in cafe A gen Ing. 

We vragen aan alle leden die naar de kerstavond komen om 3 

kerstcadeautjes mee te nemen. Deze zullen we middels een kerstspel 

verdelen, onder het genot van een kerst hapje en drankje. 

 

Maandag 23 januari 2017 is de jaarvergadering van ZijActief in 

verenigingslokaal A gen Ing. 

 

Namens het bestuur van ZijActief Reijmerstok wensen we  iedereen 

gezellige Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2017 !!! 

 

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

Kerstvoettocht  Valkenburg-Banneux  2016 

 

De pelgrims beginnen de dag op 24 december met een Eucharistieviering  

in de kerk van Valkenburg. Na de reiszegen wordt vertrokken.  

Om 21.00 uur begint in Banneux de plechtige Kerstnachtviering die 

opgeluisterd zal worden door het gemengd zangkoor ”Eendracht”  uit 

Sibbe-IJzeren. Na deze dienst  vertrekken voor pelgrims die niet over 

eigen vervoer terug beschikken bussen naar Eijsden, Maastricht en 

Valkenburg. Pelgrims die niet de hele tocht willen lopen kunnen ook 

onderweg aansluiten. Voor deze  pelgrims vertrekt er vanuit Banneux een 

bus terug naar Battice, Aubel, De Plank,  Margraten en Sibbe. Om zeker te 

zijn van een plaats in een van deze bussen dient men zich uiterlijk zaterdag 

17 december aan te melden bij Roos Spits-Vossen, Stiena Ruypers Park 4, 

6301 LC Valkenburg, tel. 043-6015447. www.kerstvoettochtbanneux.nl. 

http://www.kerstvoettochtbanneux.nl/


 

 

Heilige missen in de parochies Banholt en Noorbeek: 

 

Zaterdag 3 december   Noorbeek  19.00 uur 

Zondag 4 december  Banholt  11.00 uur 

Zondag 11 december  Banholt  09.30 uur 

Zondag 11 december  Noorbeek  11.00 uur 

Zaterdag 17 december  Banholt  19.00 uur 

Zondag 18 december  Noorbeek  09.30 uur 

Zaterdag 24 december  Banholt  18.00 uur 

Zaterdag 24 december  Noorbeek  19.00 uur 

Zaterdag 24 december  Banholt en Noorbeek 23.00 uur 

Zondag 25 december  Banholt en Noorbeek 11.00 uur 

Maandag 26 december  Banholt  09.30 uur 

Maandag 26 december  Noorbeek  11.00 uur 

Zaterdag 31 december  Banholt en Noorbeek 19.00 uur 

Zondag 1 januari  Banholt  11.00 uur 

Zondag 8 januari   Noorbeek  09.30 uur 

Zondag 8 januari   Banholt  11.00 uur 

Zaterdag 14 januari  Banholt  19.00 uur 

Zondag 15 januari  Noorbeek  11.00 uur 

Zaterdag 21 januari  Noorbeek  19.00 uur 

Zondag 22 januari  Banholt  09.30 uur 

Zondag 29 januari  Banholt en Noorbeek 09.30 uur 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
      Een steuntje in de rug nodig of een  
     helpende hand? 
 
     Franciscusgroep Cluster Terlinden. 
 

Tel. 06 – 55231278 van 9 tot 18 uur,  
daarna voicemail, die regelmatig wordt 
afgeluisterd. 
 

     Email: franciscusgroepct@gmail.com 

mailto:franciscusgroepct@gmail.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 (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 (feb-mrt), 

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

mailto:renegraat@home.nl
mailto:jefbw9@gmail.com
mailto:lemlijn@hetnet.nl
mailto:marjolacroix@ziggo.nl
mailto:tous.bastings@ziggo.nl
mailto:lemlijn@hetnet.nl

