
 

 

Parochiecontact 
 

 RK Parochie St. Franciscus van Assisië te Reijmerstok 
 

 

 

 

 

 

 
Wij bouwen aan de kerk van de toekomst.  

Wat is uw bijdrage?  (zie artikel Kerkbalans) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jaargang febr. / maart 2017 



 

 

 

 

      Beste dorpsgenoten, 

 

 

 

Op 22 maart 2017 is de landelijke boom plantdag. Het jeugdwerk i.s.m. de 

school willen graag deelnemen aan deze dag door de aanplanting te 

verzorgen van 11 bomen op het voormalige voetbalveld van Reijmerstok. 

Wilt u als inwoner of bedrijf ons financieel steunen, dan is het mogelijk 

door een boom te adopteren voor € 50,-! We planten; Beuken, 

Beukenhaag, Walnoot, Linde en natuurlijk mag de Reijmerstokse 

Kroonrenet aan dit rijtje niet ontbreken.  

 

Interesse? Neem contact op met Cindy Lacroix (flacroix@home.nl – 

NL60RABO0133505022 T.a.v. Duvelkes) 

 

Met vriendelijke groet, 

De Duvelkes (jeugdwerk Reijmerstok) 

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

Onderhoud kerk en kerkhof 

 

In ons jubileumjaar (80 jaar parochie Reijmerstok) willen wij extra 

onderhoud plegen aan onze kerk en het kerkhof. De volgende 

werkzaamheden zijn gepland: 

 

- Creëren van extra parkeerplaatsen voor kerkgangers 

- Onderhoud en vernieuwing groenvoorziening rondom kerk 

- Vervanging van coniferenhaag door beukenhaag op kerkhof 

- Onderhoud binnen het kerkgebouw (evt. schilderwerk, 

vloerbedekking, vochtbestrijding, herinrichting oksaal, etc.) 

 

Veel werkzaamheden kunnen wij met hulp van vrijwilligers zelf uitvoeren. 

Kunnen wij op zaterdagmorgen 1 april rekenen op uw hulp? Wij beginnen 

om 9.00 uur. Voor vragen kunt u contact opnemen met Tous Bastings. 

 

Het kerkbestuur  



 

 

  

 

BRIEF  AAN  GOD 

 

 

Lieve Heer, 

 

Het spijt me dat u de zondag op zo’n vreemde dag hebt gezet. Ziet U, het 

zit zo: we zouden veel beter en veel geregelder naar de kerk kunnen 

komen, als u een andere dag had gekozen. Nu is het juist de dag die volgt 

op een week van hard werken. Meestal zijn we erg moe en willen we 

graag wat uitrusten. Bovendien gaat er juist een zaterdag aan vooraf. Mijn 

man zit dan te knutselen aan de auto en de kinderen en ik hebben dan ook 

van alles te doen. ’s Avonds gaan we vaak uit of we ontvangen bezoek. 

Van vroeg naar bed gaan is dan geen sprake. Kunt u ons dan kwalijk 

nemen dat we de volgende dag wat uitslapen? 

 

Verder valt ons op dat het juist ’s zondags vaak guur en koud weer is of 

dat het regent. Als het dan een keer mooi weer is, dan willen we er wel 

eens een keer op uit naar de bossen en zo.  

 

Ziet u, Heer God, ik schrijf dit omdat ik zo graag wil dat u de zaak ook 

eens van ons standpunt beziet. Het is echt niet onze schuld dat we  

’s zondags zo weinig in de kerk komen. We zouden graag willen en we 

weten dat het goed zou zijn en ook dat we het nodig hebben.  

 

We willen alleen maar zeggen dat het werkelijk niet kan en we hopen dat u 

ons zult begrijpen. 

 

Uw toegenegen, 

I.K. ben te Druk. 

 

 

Met dank aan : Oet de Riestepot. van Margraten 

 

 



 

 

Parochie Reijmerstok: 80 jaar jong !! 
 

De oorsprong van onze parochie begint in 1835, toen enkele ‘notabelen’ 

van Reijmerstok (Jan Acampo, Nicolas Urlings, Jan Bours, Jacob 

Sluiijsmans, Jacob Huijnen en Dionisius Urlings) een verzoek indienden 

bij koning Leopold I, voor het bouwen van een kapel in het gehucht 

Reijmerstok. Het perceel grond met bouwplaats (groot 2 roeden en 15 

ellen) werd geschonken door Nicolas Urlings, onder de voorwaarde dat hij 

een bank in de kapel mocht plaatsen die exclusief voor hem en zijn familie 

zou worden gereserveerd. De reden voor de eigen kapel was, dat de wegen 

naar de gebedshuizen in Margraten (2 a 3 km) en Gulpen (5 km) vaak 

slecht begaanbaar waren. Het gehucht Reijmerstok telde toen 364 

inwoners en 56 huizen/boerderijen.  

 

De benodigde gelden voor de bouw van de kapel, werden door inwoners 

van het dorp bijeen gebracht. Men kon immers niet rekenen op bijdragen 

van de gemeente Gulpen. Zo werden 3.407 franken toegezegd terwijl 

anderen pro deo het vervoer van de blokken mergel voor hun rekening 

namen (waarde: 1.500 franken) en weer anderen boomstammen schonken. 

Graaf Oscar d’Ansembourg deed een toezegging van 400 franken.  

 

Aangezien het dorp ook gedeeltelijk moest opdraaien voor de salaris- en 

huisvestingskosten van een geestelijke, vroeg het ministerie in Brussel 

zich af, of men zich in Reijmerstok wel de ‘draagwijdte van het hele 

project’ realiseerde. Vanuit Reijmerstok kwam het antwoord, dat voor 

huisvesting werd gezorgd (een vakwerkhuisje met tuin) en dat de 

geestelijke kon rekenen op bijdragen van zijn gelovigen in natura, zoals 

vlees en boter. 

 

Hoewel het uiteindelijke ontwerp en begroting van de kapel nog niet 

gereed waren, werd in juli 1836 de eerste lading mergelblokken geleverd. 

De toestemming voor de bouw duurde echter tot juli 1837. Vrijwel alle 

bouwmaterialen waren toen allang ter plekke aanwezig. De bouwsom was 

inmiddels opgelopen van 6.872 (1e plan) tot 12.562 franken. Het verschil 

werd verkregen uit subsidies, schenkingen en eigen arbeid. In 1838 werd 

begonnen met de bouw van de kapel. Op 14 januari 1839 zegende deken 



 

 

Van der Velpen van Gulpen de nieuwe kapel in, en vierde de 

geloofsgemeenschap van Reijmerstok voor het eerst de eucharistie in haar 

eigen kapel. Op 10 mei 1839 werd Jean Balthasar Frijns benoemd tot 

rector van het rectoraat Reijmerstok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In januari 1843 werd een verzoek ingediend om de kapel van Reijmerstok 

te verheffen tot Succursale kerk. Tot die tijd was men immers voor 

begrafenissen en andere sacramenten aangewezen op de parochiële kerk 

van Gulpen. Dit verzoek werd geweigerd, met als reden dat Reijmerstok 

onmogelijk voor de hiermee samenhangende kosten kon opdraaien. Denk 

hierbij aan een kerkhof, priesterwoning, doopvond en kosten van een 



 

 

eredienst (zoals koster, zanger, gewaden, ornamenten, kaarsen en 

wierook). 

 

In februari 1852 werd bij de gemeente Gulpen een verzoek ingediend om 

(op eigen kosten) een pastorie te mogen bouwen op de zogenaamde 

‘grooten poel’, welke eigendom was van de gemeente Gulpen. Enkele 

inwoners tekenden echter bezwaar aan. Zij vreesden een gebrek aan water 

en een problematische versmalling van de straat voor paard en kar. In mei 

1852 werden de bezwaren van tafel geveegd en de vergunning voor de 

pastorie verstrekt. Reijmerstok had echter geen kerkbestuur en daarmee 

had het rectoraat geen bevoegdheid om dit te realiseren. Het kerkbestuur 

van Gulpen kwam hierin tegemoet. Zo kon in 1855 worden begonnen met 

de bouw van de pastorie. 

 

Het duurde tot 1871voordat het sacrament van het doopsel in de kapel van 

Reijmerstok mocht worden toegediend en men toestemming kreeg om een 

begraafplaats aan te leggen om de ‘doden van het gehucht’ te begraven. 

Het onderhoud van de kapel was intussen een probleem. Rond 1880 was 

het dak lek, dreigden de 7 vensters in te vallen en de toren met klok in te 

storten. De klok durfde men niet meer te luiden. De houtworm had het 

hout flink aangetast. In 1885 werd begonnen met de 

herstelwerkzaamheden. Naast eigen arbeid, werden de kosten (450 

guldens) vergoed uit subsidies. 

 

In 1896 kreeg Reijmerstok een eigen kerkbestuur. De kapel was intussen 

te klein geworden voor de toename van het aantal parochianen. Hoewel 

men eerst over wilde gaan tot vergroting van de kapel, werd uiteindelijk 

besloten om in 1922 een nieuwe kerk te bouwen naar het ontwerp van Jos 

Wielders. Met ingang van 6 juni 1937 verhief bisschop Lemmens van 

Roermond het rectoraat Reijmerstok tot zelfstandige parochie.  

 

Door de jaren heen hebben inwoners van Reijmerstok gestreden voor de 

oprichting en instandhouding van een eigen parochie. Deze bestaat 

binnenkort 80 jaar. Op pinkstermaandag (5 juni) zal onze 

geloofsgemeenschap in het teken staan van deze mijlpaal. Het 80-jarig 

jubileum van onze parochie zal worden gevierd. Wij hopen die dag alle 

inwoners, oud-inwoners en andere betrokkenen te mogen ontmoeten bij 



 

 

dit dorpsfeest. Aangezien wij niet alle oud-inwoners kunnen bereiken, 

vragen wij u om betrokkenen in uw familie- of kennissenkring hierover te 

informeren.  

 

U bent alvast uitgenodigd. Het programma voor die dag volgt later. 

 

Het kerkbestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   (de akte van oprichting van onze parochie anno 1937) 



 

 

 

Joko maakt een frisse start in 2017 

Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering heeft de huidige voorzitter 

van Joko, Guido Lemlijn, het stokje overgedragen aan Hélène Opreij. Hélène 

is al enkele jaren trouw lid van het koor als mezzo-sopraan en heeft veel zin 

om deze nieuwe uitdaging aan te gaan. Guido heeft zijn functie als voorzitter 

jarenlang met verve vervuld en Joko is hem daar erg dankbaar voor! 

Maar er waren nog meer veranderingen binnen het bestuur. Zo droeg 

secretaris Mieke Offermans haar functie na een tiental jaren over aan Dionne 

Hendriks. Dionne is net als Hélène afkomstig uit Margraten en zingt 

inmiddels alweer heel wat jaren als alt bij Joko. Verder hebben we Marjo Van 

de Berg-Huntjens en Palm Lemlijn als nieuwe bestuursleden mogen 

verwelkomen. 

De agenda van Joko voor dit jaar begint stilaan vol te stromen met in het 

vooruitzicht onder andere de paaswake, een concert in samenwerking met 

Hanzon Vocaal op 21 mei en een vormselmis in Margraten op 17 maart. Ook 

dit jaar dus weer voldoende gelegenheid om naar Joko te komen luisteren! 

Joko 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat 

markante gebouw, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is 

de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. 

Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan 
te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten. 

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op 

belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost 

geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, 

personeelskosten, het parochiecontact, pastorale en missionaire projecten. 

Het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en 
u en vele anderen welkom te heten. 

Denk daarom aan uw jaarlijkse gezinsbijdrage. Voor eventuele vragen 

kunt u contact opnemen met Jef Denis. Contactgegevens en 

bankrekeningnummer staan op de achterzijde van dit parochiecontact. 

 

Profaankoor " Reijmerklank" 

 

Hierbij willen wij iedereen van harte welkom heten bij ons Korentreffen,  

op zaterdag 25 maart 2017 in het Gemeenschapshuis "A Gen Ing". 

  

De zaal is open vanaf 19.30 uur. We willen dan beginnen om  20.00 uur 

met het eerste koor. De volgorde is: 

  1. Profaankoor "Reijmerklank" 

  2. Gospelkoor Asempa uit Cadier en Keer 

  3. Kerkelijk zangkoor Reijmerstok 

  4. Dona voce   uit Wahlwiller 

  5. Mannenkoor "Polyhymnia"Heerlerbaan 

 

Elk koor zal ongeveer 20 minuten optreden, waarna een kleine pauze, om 

het volgende koor  plaats te laten nemen. Hierna een gezellige nazit met 

achtergrondmuziek. 

 



 

 

 

 
         

 2 x 11 
Prins Jens I en Prinses Anna I het 22

e
 prinsenpaar van de 

“Durchduujerkes” in Reijmerstok.  

  
In gemeenschapshuis “A gen Ing” werden zaterdag 14 januari Jens 

Wouters en Anna Wouters uitgeroepen tot het 22e Prinsenpaar en dus het 

jubileumpaar van de Durchduujerkes. 

 

  
Jens woont in de Reijmerstokkerdorpsstraat (de Ongerstroat)en Anna in de 

Groenendalsbergweg (boave op d’r Berg) en zij kijkt uit over het hele 

Durchduujerkes rijk. Beiden hebben de achternaam Wouters en hun opa’s 

Wiel en Frans zijn neven.  

Jens voetbalt graag bij de jeugdcombinatie BMR/SNC, zingt bij het 

kinderkoor de Franciscaantjes, is lid van de Duvelkes en speel graag met 

zijn Playstation. 

Anna rijdt graag paard, zwemt 2 keer in de week en is erg creatief met de 

Social Media. 



 

 

Beiden vieren al van klein af aan carnaval en gaan ieder jaar met hun 

ouders mee in de optocht. Het Jubileumprinsepaar gaat in de carnaval 

voorop met de nieuwe schlager “Springe” geschreven door Egid van 

Houthem. Zij worden ondersteund door Nar Martine, President Bibi en 

Adjudant Storm. 

 

Dialectmis zaterdag 18 februari 

Zaterdag 30 januari om 19.00 uur is de traditionele dialectmis in de 

parochiekerk van Reijmerstok  

 

Jubileumreceptie/ opening carnaval vrijdag 24 februari vanaf 19.11 u   
De carnaval in Reijmerstok en Terlinden start traditioneel op de vrijdag 

voor carnaval met de receptie van het Prinsenpaar en aansluitend de 

opening van de carnaval in Reijmerstok.  

In het kader van het 2 x 11 jarig jubileum van de Durchduujerkes kunt 

naast het jubileum Prinsenpaar ook de jubilerende bestuursleden feliciteren 

en dat zijn: 

 2 x 11 jaar Guido Frijns  en Jos Hendriks  

 1 x 11 jaar Yolanda Pricken en Robert Engelen  

 

Aan het programma die avond werken o.a. mee: 

 Big Benny 

 Fabrizio 

 La Bamba  

 Dansgroep The Starlights.  

 het bestuur van de Durchduujerkes. 

Wilt u zelf ook optreden, neem dan contact op met een van de 

bestuursleden. 

 

Lemkesoptocht zondag 26 februari 19.11 u 

Zondag 26 februari is er geen gewone optocht om 13.11 uur maar voor de 

eerste keer in het kader van ons 2 x 11 jarig jubileum om 19.11 uur een 

Lemkesoptocht in Reijmerstok met daarna in Gemeenschapshuis A Gen 

Ing: 

 DJ Robin Eygelshoven 

 DJ Christian  

 Limbo Express  



 

 

Inschrijven voor de optocht kan via www.durchduujerkes.nl. 

 

Overige activiteiten 

Dinsdag 28 februari is de traditionele kinderdisco en Aswoensdag na de 

avondmis het Hieringbiete.  

 

Nadere informatie volgt nog medio februari via een huis-aan-huis folder of 

kijk op: www.durchduujerkes.nl 

Bestuur Durchduujerkes Remmerstok  

Secretariaat:  Jos Hendriks de Reijmer 12, Tel: 043-4572026/06-52767776 

jmghhendriks@home.nl    www.durchduujerkes.nl 

 

 

Eilanden van hoop in San Salvador 

 

De hoofdstad van het Midden Amerikaanse land El Salvador staat dit jaar 

centraal in de campagne van de Vastenactie. Vooral in de wijken Apopa 

en Mejicanos is extreem veel geweld van criminele bendes, de “mara’s”. 

Die hebben een eigen territorium en beheersen het leven in “hun” wijken 

volledig. Mensen worden bedreigd, afgeperst en beroofd. Voor kinderen is 

het onbezorgd kunnen buitenspelen en opgroeien haast onmogelijk.  

De bendes werven actief leden onder kinderen en jongeren. Lid zijn van 

een bende zorgt voor “respect”, voor geld en mooie spullen. Het is 

moeilijk de verleiding te weerstaan als jonge puber, zonder vader en 

zonder geld.  

 

Een aantal katholieke organisaties wil voorkomen dat kinderen en 

jongeren lid worden van die bendes. In jeugdcentra willen ze de kinderen 

een ander perspectief bieden en leren dat ze ook buiten de structuren van 

de bendes een goed bestaan kunnen opbouwen. 

 

Met steun aan dit project wil Vastenactie bijdragen aan verschillende 

initiatieven, allemaal “eilanden van hoop” in een gewelddadige 

samenleving. Verder informatie zult u in de komende Veertigdagentijd 

ontvangen. 

 

Parochieel Missiecomité  

http://www.durchduujerkes.nl/
http://www.durchduujerkes.nl/
mailto:jmghhendriks@home.nl
http://www.durchduujerkes.nl/


 

 

Kerkdiensten Reijmerstok in volgende maanden: 

 

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 

Zaterdag 13mei    08.30 uur Kapel Terlinden 

Zondag 14 mei     09.30 uur 

Zaterdag 20 mei    08.30 uur Kapel Terlinden 

Zaterdag 20 mei    19.00 uur 

Donderdag 25 mei    10.00 uur 1e Heilige Comm. 

Zaterdag 27 mei    08.30 uur Kapel Terlinden 

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 

Zondag 6 augustus    11.00 uur Terlinden kermis 

Zondag 13 augustus     19.30 uur 

Zaterdag 19 augustus    19.00 uur 

Zondag 27 augustus    09.30 uur 

Zondag 3 september    11.00 uur 

Zaterdag 9 september    19.00 uur 

(Tevens is iedere woensdag om 10.00 uur een Leesmis) 



 

 

Kerkdiensten voor de maand februari:   
   

   

Woensdag 1 februari, 10.00 uur (Leesmis) 

 

Zondag 5 februari 09.30 uur 

 Opgeluisterd door kinderkoor 

  Misdienaar: Romy Rutten 

 Lector: Marjan Habets   

 

Woensdag 8 februari, 10.00 uur (Leesmis) 

  Voor Hugo Hupperichs 

 

Zondag 12 februari 11.00 uur 

 Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor 

  Misdienaar: Marcia Frijns 

 Lector: Cindy Lacroix 

  Zeswekendienst voor Hugo Hupperichs 

  Voor Jef Huijnen en overleden familieleden 

  Jaardienst voor Hubert en Maria Peerboom-Hendrikx en voor Léon 

 

Woensdag 15 februari, 10.00 uur (Leesmis) 

 

Zaterdag 18 februari 19.00 uur Dialectmis 

 Opgeluisterd door kinderkoor 

  Misdienaar: Twan Lemlijn 

 Voor Jeanne en Eduard Kikken-Huntjens 

 

Woensdag 22 februari, 10.00 uur (Leesmis) 

  Voor Hugo Hupperichs 

 

Zondag 26 februari 09.30 uur Carnaval 

 Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor 

  Misdienaar: Romy Rutten 

 Lector: Cato Slenter 

  Voor Jozef Jaminon en Maria Jaminon-Kroonen, en Hub Jaminon 

 



 

 

Kerkdiensten voor de maand maart: 

 

 

Woensdag 1 maart 19.00 uur Aswoensdag 

 Misdienaar: Chris Wouters en Mathijs Heusschen 

 Lector: Jos Hendriks 

 

Zondag 5 maart 11.00 uur 

 Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor 

  Misdienaar: Marcia Frijns 

 Lector: Cindy Lacroix 

  Jaardienst voor Jef Essers, tevens voor Leo Essers en Maria  

  Catharina Essers-Landerloo en Pierre 

Jaardienst voor Hubert en Mieneke Gerrekens-Huijnen (stichting) 

 

Woensdag 8 maart, 10.00 uur (Leesmis) 

 

Zaterdag 11 maart 19.00 uur 

 Opgeluisterd door kinderkoor 

  Misdienaar: Chris Wouters 

 Lector: Robert Engelen 

  Jaardienst voor Charles en Fien Eijgelshoven-Lacroix (stichting) 

  Jaardienst voor Mathieu en Marieke Wouters-Lemmerlijn (st) 

 

Woensdag 15 maart, 10.00 uur is géén Heilige mis 

 

Zondag 19 maart 09.30 uur 

 Orgelspel door Chris Wouters 

  Misdienaar: Mathijs Heusschen 

 Lector: Marlies Kleijnen 

  Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting) 

  Jaardienst voor mevr. Reijnders-Roijen 

 

Woensdag 22 maart, 10.00 uur (Leesmis) 

 

 

 



 

 

Zondag 26 maart 09.30 uur 

 Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor 

  Misdienaar: Twan Lemlijn 

 Lector: Guido Lemlijn 

  Voor Jozef Jaminon en Maria Jaminon-Kroonen, en Hub Jaminon 

 

Woensdag 29 maart, 10.00 uur (Leesmis) 

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

 
      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 
                     

 

De Franciscusgroep werkt…….. 

 

Op 15 oktober van het afgelopen jaar zijn we echt gestart met de 

Franciscusgroep. 

 

We zijn blij, dat we intussen een aantal mensen dankzij de inzet van 

vrijwilligers hebben kunnen helpen door éénmalig of zelfs voor een 

langere periode de helpende hand te bieden. Nog niet iedereen is aan de 

beurt geweest, maar wat niet is, kan nog komen. 

 

We zijn van plan in het voorjaar een bijeenkomst voor de vrijwilligers te 

organiseren. Dan kunnen we de stand van zaken weergeven en over 

plannen voor de toekomst van gedachten wisselen. 

 

 

mailto:franciscusgroepct@gmail.com


 

 

Fanfare St. Franciscus 

 

Tweede Kerstdag hebben we samen met het kerkkoor de  

Woord- en communiedienst opgeluisterd.  

 

 

 

 

 

 

27 december 

hebben we samen met onze 

leden het jaar afgesloten 

met muziek, een drankje en 

een hapje.  

Traditioneel luisterden we de H. mis op tijdens de Antonius kermis op 

zondag 15 januari.  

 

De leerlingen zijn weer hard aan het oefenen voor het leerlingentreffen van 

de gemeente Gulpen-Wittem op 1 en 2 april. We wensen hen alvast veel 

succes. 

 

De fanfare is druk met het muziektreffen van de gemeente Gulpen-

Wittem. Er zal een gevarieerd muziekprogramma ten gehore worden 

gebracht. Komt u ook luisteren we spelen om 16.45 uur op zondag 9 april 

in het gemeenschapshuis van Partij.  
 

Het Circus komt naar Reijmerstok! 

De fanfare is ook gestart met het 

oefenen voor het volgende 

themaconcert. Op 21 mei zullen 

wij ons  gemeenschapshuis 

omtoveren in een Circustent! Van 

clowns, paarden tot acrobaten 

alles zal de revue passeren in 

onze piste! Binnenkort zullen we 

u verder informeren maar noteer 



 

 

alvast de datum. U wil het Circus niet missen!  

Ook 2017 belooft weer een mooi jaar te worden welke we graag samen 

met u beleven. Echter onze vereniging is geen vereniging als er geen leden 

of begunstigers zijn. Daarom hierbij ook enige informatie met betrekking 

tot nieuwe leden en begunstigers: 

 

> We zoeken nieuwe leden! 

Heeft u interesse om een muziekinstrument te gaan bespelen of heeft u als 

oud-muzikant weer zin om muziek te maken, dan zouden wij dat erg 

toejuichen. We leiden muzikanten op met behulp van conservatorium 

geschoolde docenten om vervolgens toe te stromen tot het korps. Iedereen 

is welkom! Meld u aan bij een van de bestuursleden en zij zullen ervoor 

zorgen dat u op ontspannen wijze leuke muziek gaat maken in 2017! 

 

> Supporter worden? 

Indien u onze vereniging een warm hart toedraagt nodigen wij u uit om 

vaste supporter te worden. U steunt fanfare St. Franciscus met een 

jaarlijkse financiële bijdrage van minimaal € 50,- en ontvangt daarvoor: 

 Twee keer per jaar ons informatieblad; 

 Vooraankondigingen van onze evenementen, waarbij u twee 

toegangskaarten ontvangt voor de ‘Poorten van Reijmerstok’ in het 

jaar dat wij de Poorten van Reijmerstok organiseren.  

 U weet wanneer en waar wij muziek maken; 

 U ondersteunt ons om muziek te blijven maken en draagt actief bij 

aan een bloeiende dorpsgemeenschap. 

 

Hoe kunt u supporter worden? 

 Vul het inschrijfformulier in en wij zorgen dat u supporter wordt. 

U kunt dit inleveren bij Nicole Lacroix, Putveld 14 te Reijmerstok 

of de gegevens mailen naar secretaris@fanfarereijmerstok.nl; 

 U ontvangt van ons jaarlijks een nota waarmee u onze vereniging 

financieel steunt.  

Bent u reeds onze supporter dan is bovenstaand natuurlijk niet van 

toepassing voor u. Supporter, nogmaals bedankt! 

 

 

 



 

 

> Donateur worden? 

Wilt u ons financieel steunen dan zeggen wij hier natuurlijk geen nee 

tegen. U kunt dit op uw eigen manier invullen en wij zeggen bij voorbaat 

dank. Ons rekening nummer is: NL30RABO0143700359 ten name van 

fanfare St. Franciscus. Hartelijk dank voor uw interesse in Fanfare St. 

Franciscus ! 

 

Met muzikale groet,    

 

Inschrijfformulier Supporter Fanfare St. Franciscus 

 

 

Ik wil graag een vaste supporter worden van fanfare St. Franciscus voor € 

50 / € ......    per jaar (indien u bijdrage meer dan € 50 bedraagt dit bedrag 

gelieve in te vullen). 

 

 

Gegevens: 

 

 

Achternaam:   .......................................................... 

Voornaam:   .......................................................... 

Adres en huisnummer:  .......................................................... 

Postcode:   .......................................................... 

Woonplaats:   .......................................................... 

Email adres:   .......................................................... 

Ja, ik ontvang graag informatie digitaal 



 

 

Jaarprogramma 2017 

 

maandag 23 januari Jaarvergadering  

aanvang 19.30 uur gemeenschapshuis AgenIng. 

na de pauze is er een lezing van Envida. 

 

dinsdag 7 februari filmavond " de Lion" in bioscoop Vue Kerkrade 

Entree vanaf 19.00 uur met koffie en gebak. 

 

8-15-22-29 maart politieke scholing 

 

5 april excursie 

 

maandag 6 maart kienen voor streekproducten.  

aanvang 19.30 uur gemeenschapshuis AgenIng. 

 

maandag 3 april bloemschikken voor Pasen. 

aanvang 19.30 uur gemeenschapshuis AgenIng. 

 

Zaterdag 13 mei Dagje weg 

 

maandag 26 juni Laatste activiteit voor de zomervakantie 

Aanvang 19.00 uur. 

 

maandag 18 september Workshop bij de Kookzolder Paul Boeijen in  

Sint Maartensvoeren. 

 

maandag 16 oktober lezing huisarts dr. Huyben 

aanvang 19.30 uur in gemeenschapshuis A Gen Ing. 

 

dinsdag 24 oktober Kring Kontactavond Vijlen. Aanvang 19.30 uur. 

 

maandag 27 november lezing Leon Rademakers " De natuur en het 

veranderende klimaat. " Aanvang 19.30 uur in gemeenschapshuis A Gen 

Ing. Iedereen is welkom. 

 

december kerstvoorstelling. 



 

 

   Statiegeldflessen actie 31 december 2016 

Op een zonnige, frisse oudejaarsdag verzamelden zich een ongekend groot 

aantal BMR jeugdspelers op het voormalige sportcomplex van 

Reijmerstok om plastic statiegeldflessen, melkflessen, bierflesjes en 

bierkratjes op te gaan halen voor de jaarlijkse statiegeldflessen actie: 

Kane, Dave, Jens, Sven, Luc, Thomas, Mika, Lars, Kyan, Tygo, Pepijn, 

Louis, Len, Jur, Storm, Bibi, Max, Merlijn, Bas en supporter Stan.  

 

Na een warme ontvangst met chocolademelk en wafels door het nieuwe 

BMR-bestuur, ging het gezelschap onder begeleiding van Ronald 

Vleugels, Ivo Zink, Raymond Notermans, Guus Lacroix, Harold en 

Veronique Kroonen, Frederic Bastings, Wim Lemmens, Mathijs 

Heusschen en Guus Slangen, deur aan deur in Reijmerstok en Terlinden 

om statiegeldflessen in alles soorten en maten op te halen. Het blijkt 

tegenwoordig nog een flink karwei om alle verschillende soorten frisdrank 

merken en typen PET- en bierflessen te kunnen onderscheiden naar merk 

en winkel van herkomst. De opgehaalde oogst moest daarom netjes 

gesorteerd worden om ze vervolgens bij de omliggende Plus, Aldi, Jumbo, 

Lidl, Spar en natuurlijk onze eigen Durpswinkel, in te leveren. In totaal 

werd voor € 374,65 opgehaald. Ofwel 18 kratjes bier, 1024 plastic flessen, 

589 losse bierflesjes en 12 melkflessen. Fantastisch!!! 

     Na afloop werd iedereen getrakteerd op  

     heerlijke zelf gemaakte frites met frikandel.  

     Julia en Frans Canisius waren voor de 15e  

     keer present om ter plekke aardappelen, te  

     schillen en te bakken. Chapeau!  

    Heel veel dank aan iedereen die aan deze  

     gezellige activiteit heeft bijgedragen. Onze  

     speciale dank gaat daarbij uit naar de   

     sponsoren: familie Lacroix van de Puthof  

     voor de 12 kg heerlijke, op Reijmerstokse  

     bodem geteelde friet aardappelen en  Julia  

     en Frans Canisius voor de versnapering 

! 
     Robert Heusschen & Felix Lacroix. 



 

 

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


 

 

Heilige missen in de parochies Banholt en Noorbeek: 

 

Zaterdag 4 februari  Banholt  19.00 uur 

Zondag 5 februari   Noorbeek  11.00 uur 

Zaterdag 11 februari  Noorbeek  19.00 uur 

Zondag 12 februari  Banholt  09.30 uur 

Zondag 19 februari  Noorbeek  09.30 uur 

Zondag 19 februari  Banholt  11.00 uur 

Zaterdag 25 februari  Noorbeek  19.00 uur 

Zondag 26 februari  Banholt  11.00 uur 

Woensdag 1 maart  Banholt en Noorbeek 19.00 uur 

Zaterdag 4 maart  Banholt  19.00 uur 

Zondag 5 maart  Noorbeek  09.30 uur 

Zondag 12 maart  Banholt  09.30 uur 

Zondag 12 maart  Noorbeek  11.00 uur 

Zaterdag 18 maart  Noorbeek  19.00 uur 

Zondag 19 maart  Banholt  11.00 uur 

Zaterdag 25 maart  Banholt  19.00 uur 

Zondag 26 maart  Noorbeek  11.00 uur 

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

Gezamenlijke Missen 

 

Het gebeurt vaker als eens dat Missen die gevierd worden in een van onze 

drie parochies door maar weinig mensen bezocht worden. Ik constateer dit 

in al onze drie parochies. Om die vieringen meer inhoud te geven, gaan we 

in de toekomst die Missen in één parochie vieren, waar dan de mensen van 

de andere twee naar toe kunnen komen. Van Noorbeek naar Reijmerstok 

naar Banholt en omgekeerd zijn geen grote afstanden.  

 

We zullen daarmee gaan beginnen in de Goede Week. U hoort hier 

natuurlijk nog meer over. Deze vieringen worden dan gespreid over al 

onze dorpen van het Cluster Terlinden. 

 

René Graat 

 

 



 

 

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 (april-mei), 

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