
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     



 

 

Bij KVW is alles KOEK en ei ! 

 

Ja hoor, bijna is het zover! We komen weer langs de deuren met  

onze heerlijke koekjes en het assortiment is vernieuwd! Banketbakkerij 

Nora heeft ons weer een geweldig voorstel gedaan.  

Wanneer jullie een of meerdere pakken koekjes van ons kopen, steunen 

jullie het kindervakantiewerk. Op vrijdag 2 juni komen we bij jullie langs 

de deuren. Op zaterdag 10 juni brengen we de bestelde koekjes rond! 

1 pak koekjes kost: €1,50 

2 pakken koekjes kosten: € 3,00 

3 pakken koekjes kosten: € 4,50 

4 pakken koekjes kosten: € 6,00 

Elk volgend pakje koekjes kost € 1,- 

 

Daarnaast willen we middels dit bericht alvast bekend maken dat 

kindervakantie werk dit jaar plaats zal vinden van 22 t/m 25 augustus. Wij 

hopen jullie weer allemaal te mogen ontmoeten op de feestelijke afsluiting 

met barbecue op vrijdag 25 augustus! 

Vergeet deze data niet in jullie agenda te schrijven! 

 

Groeten, Bestuur kindervakantiewerk Reijmerstok  

 

REMMENDE  VOORSPRONG 

 

Mensen zeggen al eens: de Kerk moet met de tijd meegaan en rekening 

houden met dat wat de mensen nù (anno 2017) denken. Wellicht zijn ze in 

goed gezelschap, want Paus Franciscus zegt dat hij de Kerk liever op straat 

ziet, waar ze nodig is, en waar ze vuil geworden is, dan een Kerk die 

ongezond lang binnen zit en zich vastklampt aan haar eigen zekerheden, 

met regels, met geruststellende vertrouwde gebruiken (Evangelii 

Gaudium). 



 

 

En wie is die Kerk, volgens u, volgens jou? 

 

In onze parochies zijn veel mensen die begrepen hebben dat wij allen de 

Kerk zijn: mensen die hun inspiratie vinden in Jezus Christus en zijn 

Evangelie en die handen en voeten proberen te geven aan zijn uitnodiging: 

bouwt Gods rijk van vrede, gerechtigheid en liefde. Zij nemen daarin het 

voortouw en zorgen daarmee als het ware voor een voorsprong op mensen 

die het wel geloven.  

 

Dat gebeurt al heel wat jaren in veel geloofsgemeenschappen (parochies). 

Ook dus in de onze.  En als u goed kijkt, zult u kunnen zien dat deze 

mensen dat niet alleen goed doen en met toewijding, maar dat het ook 

steeds dezelfde zijn. Er komt weinig verandering in de samenstelling van 

de vrijwilligersgroepen en een aantal van hen wordt steeds ouder. Soms 

nemen enkele nieuwe mensen de uitdaging aan maar over het algemeen is 

het moeilijk om mensen bereid te vinden om toe te treden tot onze 

groepen. Misschien denkt u nu dat ik blind ben en niet kan zien hoeveel 

mensen zich inzetten op allerlei gebied en voor allerlei noden in onze 

gemeenschap. Als iemand dat wèl ziet, dan ben ik het. Die mensen 

inspireren mij en ik ben hun zeer dankbaar. Maar ik weet ook dat hun inzet 

een reden voor anderen is om hun armen te kruisen en erbij te gaan en 

blijven zitten. Zo wordt de voorsprong een hinderpaal om nieuwe mensen 

bereid te vinden om mee te doen en zich (ook) in te zetten voor de opbouw 

van onze gemeenschap.  

 

Kortom: als ik deze regels kan schrijven met dankbaarheid, dan is dat dank 

zij veel mensen die vrijwillig meewerken. Tegelijkertijd ben ik bezorgd 

dat er zo weinig nieuwe – en vooral jongere – mensen een taak op zich 

willen of durven te nemen. Met jongeren bedoel ik ook mensen tussen de 

40 en 50 jaar. 

 

Vind je dat de Kerk met de tijd mee moet gaan, kom  

dan meedoen op het veld en niet vanaf de zijlijn . 

 

René Graat, mhm 

Pastoor 

 



 

 

Woord en Communiedienst 
 

Zo’n twee en een half jaar verzorgen wij nu 4 keer per jaar een Woord en 

Communieviering. Wij noemen het liever een viering dan een dienst. 

Rondom de lezingen en afhankelijk van de tijd in het katholieke jaar, 

proberen wij verdieping te zoeken middels  de vaste teksten van de 

lezingen en de teksten en liederen die we uitkiezen, aansluiting zoekend 

bij het leven van alle dag en vraagstukken waar iedereen wel eens mee zit. 

 

Elke viering heeft een thema en sinds vorig jaar diepen we per jaar een 

groter centraal thema uit. Vorig jaar waren dat de 4 seizoenen. Dit jaar 

willen we een aantal symbolen die in de kerk gebruikt worden eens nader 

bekijken. Gebaren, handelingen, woorden, voorwerpen die we als 

vanzelfsprekend beschouwen en waar we helemaal niet meer bij nadenken, 

maar die vaak een hele mooie betekenis hebben. 

 

Viering, omdat het een feest is om samen te zijn, ons samen rustig een 

klein uur te bezinnen en vooral om samen ter communie te gaan en zo te 

vieren dat de manier van leven die Jezus ons voorhield, nog steeds een 

bron van inspiratie voor ons kan zijn. 

 

Op eerste Paasdag zal het Kruis als symbool belicht worden. 

 

Carla Speck, Alice van der Pluijm en Jos Hendriks 

 

Parochie Reijmerstok: 80 jaar jong !! 
 

Op 6 juni 1937 verhief bisschop Lemmens van Roermond het rectoraat 

Reijmerstok tot parochie. Hoewel de geloofsgemeenschap in Reijmerstok 

al veel langer bestaat, is 80 jaar sprake van een zelfstandige parochie. Op 5 

juni (2e pinksterdag) zullen wij dit vieren. Bij dit parochiefeest willen wij 

alle inwoners van Reijmerstok en Terlinden betrekken. Ook mensen die 

zich niet of minder tot onze parochiegemeenschap voelen aangetrokken, 

zijn van harte welkom. Daarnaast hopen wij veel oud-inwoners te mogen 

begroeten in het kader van ‘home-coming-day’. Ook deze mensen zijn of 

waren veelal betrokken bij onze parochie.  



 

 

Wij hebben inmiddels een werkgroep opgericht die nadenkt over de 

invulling van dit parochiefeest. Naast het kerkbestuur bestaat deze 

werkgroep uit: Frans Daamen, Imke Lacroix, Guido Eijgelshoven en Paul 

Mannens. Wij willen alvast enige informatie geven omtrent het 

programma van die dag. 

Om 10.00 uur zal het feest worden geopend met een feestmis in onze kerk, 

waaraan alle koren gezamenlijk zullen deelnemen. De kinderen krijgen de 

gelegenheid om onze kerk extra mooi te versieren. Na de feestmis zal de 

fanfare ons begeleiden naar de feestlocatie, gemeenschapshuis A gen Ing. 

Daar hopen wij (bij goed weer) naast de feestzaal gebruik te kunnen 

maken van de buitenlocatie. Uiteraard zorgen wij voor eet- en 

drinkbuffetten, kinderanimatie (met een unieke voorstelling) en feestelijke 

muzikale invulling. 

Daarnaast krijgen verenigingen de gelegenheid om zich te presenteren. Dat 

mag in de vorm van een optreden, voorstelling of informatiestand. Wij 

zullen alle verenigingen informeren omtrent de mogelijkheden. Ook willen 

wij een tijdcapsule samenstellen. Deze capsule wordt gevuld met 

voorwerpen en/of informatie, die bedoeld is om mensen in de toekomst te 

helpen een beeld te krijgen van een bepaalde tijdsperiode. In ons geval 

betreft het een kist, waarin voorwerpen en informatie die typerend zijn 

voor ‘ons dorp in de huidige tijdsperiode’, worden opgeborgen. Deze kist 

wordt bewaard in onze kerk, met het doel deze over 25 jaar te heropenen. 

Alle inwoners en verenigingen mogen hieraan hun bijdrage leveren. 

Gedurende het feest krijgen mensen de gelegenheid om zaken aan te 

leveren en eventueel toe te lichten.  

Nu nog hopen op goed weer en heel veel enthousiaste mensen die dit 

jubileum samen met ons tot iets bijzonders willen maken. Zegt het voort 

binnen uw familie en kennissenkring, zodat alle oud-inwoners worden 

geïnformeerd en weten dat ze welkom zijn. Volg ons ook op facebook. 

 

Het kerkbestuur 

 



 

 

De eerste sacramentsprocessie van Reijmerstok 

In ons vorige parochiecontact stond een artikel over het ontstaan van onze 

parochie. Naar aanleiding van dit artikel heeft  Jozef Spijkers gereageerd. 

Hij heeft interessante informatie m.b.t. de eerste sacramentsprocessie. In 

het kader van  ‘80 jaar parochie Reijmerstok’ is dit een leuke aanvulling.  

Op 6 juni 1937 verhief bisschop Lemmens van Roermond het rectoraat 

Reijmerstok tot zelfstandige parochie. Uit een zakboekje, welk in het bezit 

is van Jozef Spijkers, blijkt dat op 10 juli 1938 de eerste 

sacramentsprocessie van  

Reijmerstok was. Het zakboekje  

verschaft informatie m.b.t. de  

oprichting van een ‘Heilige  

huuske’ in de ‘bovenstraat’.  

Zo werden mensen wonende  

rondom A gen Ing gevraagd  

om bij te dragen aan de  

oprichting hiervan. Vervolgens  

werden alle inkomsten en  

uitgaven vanaf de oprichting in1938 tot 1968 zorgvuldig genoteerd.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel wij de aanwezigheid van een Heilige Huuskes vanzelfsprekend 

vinden, blijkt toch maar weer dat mensen zich met hart en ziel hebben 

ingezet om dit mogelijk te maken. Het boekje eindigt in 1968 met een 

batig saldo van f 75,41 (guldens), welk bedrag is geschonken aan het Cath. 

Mission Hospital Dodi-Papase in Ghana, West Africa. 

Wij danken Jozef Spijkers voor zijn bijdrage. 

Het kerkbestuur 

 

De grote schoonmaak van onze kerk zal dit jaar plaatsvinden op 

vrijdag 19 mei, vanaf 9.00 uur.  

 

Uw hulp is ontzettend welkom. Noteer deze datum alvast  

in uw agenda. We hopen op een goede opkomst!! 

 

Het kerkbestuur 



 

 

 
 
Beste inwoners van Reijmerstok en Terlinden, 

 

Ook in de maanden april-mei is Joko weer flink actief. 

 

Allereerst zal Joko traditiegetrouw de Paaswake opluisteren op zaterdag 15 

april. De heilige mis begint om 20.30 uur.  

 

Een week later op zondag 23 april zal Joko wederom te horen zijn in de kerk 

van Reijmerstok. Deze  heilige mis wordt opgedragen aan de Familie Roex en 

start om 11.00 uur.  
 

Zondag 21 mei geeft Joko Reijmerstok samen met Hanzon Vocaal uit Eys een 

concert in cultureel centrum de Klimboom in Simpelveld onder begeleiding 

van de combo’s van beide koren. 

Diverse nummers (pop, luistermuziek) variërend van eigentijds tot goede 

klassiekers zullen ten gehore worden gebracht.  

Joko nodigt de mensen van Reijmerstok en Terlinden graag uit op 

zondagmiddag 21 mei 2017 om 15.00 uur in Cultuurcentrum De Klimboom, 

Dr. Ottenstraat 46 te Simpelveld. De entree voor deze muzikale middag 

bedraagt €7,50. Het belooft een mooie middag te worden! 

 

Daarnaast zal Joko in de week van 1 tot en met 7 mei weer langs de deuren 

komen voor de jaarlijkse donateursactie. Alle kleine beetjes zijn welkom en 

wij waarderen uw steun dan ook van harte! 

 

Tenslotte doet Joko net als vorig jaar weer mee aan de Clubkas Campagne 

van de Rabobank. Rabobank Centraal Zuid-Limburg stelt €180.000,- 

beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne. Bent u lid van Rabobank 

Centraal Zuid-Limburg? Stem dan op onze club! Stemmen kan van 10 t/m 23 

mei 2017. Alvast bedankt voor uw stem! 

 

 Joko Reijmerstok 
 



 

 

Een nieuwe groepsfoto na het vormsel in Margraten op 17 maart! 

 
 

Onderhoud kerk en kerkhof 

 

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

onderhoud plegen aan onze kerk en het kerkhof. Onlangs zijn extra 

parkeerplaatsen voor kerkgangers gerealiseerd en is de coniferenhaag op 

het kerkhof vervangen door een beukenhaag. De volgende 

werkzaamheden staan nog gepland: 

 

- Onderhoud en vernieuwing groenvoorziening rondom kerk 

- Onderhoud binnen het kerkgebouw (evt. schilderwerk, 

vloerbedekking, vochtbestrijding, herinrichting oksaal, etc.) 

- Inzaaien nieuw gazon naast kerk (achter ‘pastorie’) 

 

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. 

 

Het kerkbestuur  



 

 

PAASVIERING OUDERENSOOS 

 

De Ouderensoos Gulpen-Reijmerstok houdt haar Paasviering op woensdag 

12 april 2017. Die begint om 14.00 uur in Gemeenschapshuis A gen Ing. 

Voorganger is Pastoor Graat. Muzikale omlijsting door Zangkoor Zingend 

Genieten. 

 

EIKEN JUBILEUM 

 

In ons vorig Parochiecontact hebt u kunnen lezen over het 80 jarig 

jubileum van onze parochie. Sinds 6 juni 1937 zijn we een zelfstandige 

parochie. Op 5 juni a.s. vieren we dat. Nog nooit gehoord van zulk een 

jubileum? Ik ook nog niet. Totdat iemand in het kerkbestuur daarover 

praatte. Er zijn jubilea van 25 jaar : zilveren; van 40 jaar: robijnen; van 

vijftig jaar : gouden. Een jubileum van 80 jaar wordt genoemd een eiken 

jubileum. En een eik is een boom waar je “U” tegen zegt !  

 

Onze gemeenschap van Reijmerstok heeft nogal wat meegemaakt in die 80 

jaren. Daarmee hebben zij die ons zijn voorgegaan laten zien dat ze 

geloofden in God, in elkaar en in hun eigen talenten. Dat is best een feest 

waard, vooral om nieuwe moed en inspiratie te vinden voor vandaag. 

Dank zij de visie, de moed en de inzet van onze voorgangers, -ouders zijn 

we een gemeenschap. Aan ons om daar mee door te gaan. Als we dat 

willen. Daartoe willen we een feest organiseren.  

 

Er zijn al enkele mensen uit ons dorp bij elkaar  gekomen om plannen te 

maken voor de viering van dit jubileum. Dit feest is een uitdaging én een 

uitnodiging om terug te gaan naar onze wortels en te kijken hoe we 

SAMEN verder kunnen en willen gaan in de beleving en ontwikkeling van 

onze gemeenschap. We zijn allemaal een stukje ouder en daarmee ook wat 

wijzer geworden. Dit feest zou ook een gelegenheid kunnen zijn om 

scherpe kantjes die hier en daar in het verleden ontstaan zijn, weg te 

slijpen. Misschien… Natuurlijk is het ook een mooie gelegenheid om 

elkaar te ontmoeten en weer eens met oude bekenden samen te zijn.  

 

René Graat, mhm 

Pastoor 



 

 

Kerkdiensten Reijmerstok in volgende maanden: 

 

Maandag 5 juni -80-jarig jubileum Parochie  10.00 uur 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     09.30 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 

Zondag 17 september     09.30 uur 

Zondag 24 september    11.00 uur 

(Tevens is iedere woensdag om 10.00 uur een Leesmis) 

 

ONZE COMMUNICANTJES 
 

Dit jaar gaan Zeven kinderen uit Reijmerstok hun Eerste Communie doen. 

Ze zijn al enkele weken geleden begonnen aan de voorbereiding onder 

begeleiding van Juf Sonja en ook hun ouders zijn al enkele keren bij elkaar 

geweest. Op zaterdag 1 april om 19.00 uur zullen ze zich voorstellen in de 

avondmis. En hier hebt u alvast hun namen: 

 

Sven Kroonen, Luc Bastings, Demi Canisius, Lisa Lacroix, Niek 

Rompelberg, Claire Schins en Tycho Zink. 

 

Zoals altijd, zullen ze hun Eerste Communie vieren op Hemelvaartsdag en 

dat is dit jaar op 25 mei. We kijken er naar uit ! 

 

René Graat 



 

 

Kerkdiensten voor de maand april:   
 

   

Zaterdag 1 april 19.00 uur Voorstelmis Communiecantjes 

 Opgeluisterd door het kinderkoor 

  Misdienaar: Marcia Frijns 

 Lector: Jos Hendriks  

  Jaardienst voor Hub Kroonen (stichting) 

  Jaardienst voor Hub Jaminon (stichting) 

  Jaardienst voor Sander Heusschen 

  Jaardienst voor Coen en Maria Crombach-Lardinois   

 

Woensdag 5 april, 10.00 uur (Leesmis) 

  Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Zondag 9 april 09.15 uur Palmzondag 

 Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor 

  Misdienaar: Chris Wouters, Twan Lemlijn en Romy Rutten 

 Lector: Marjan Habets 

 Voor mevr. Hartmans-Klinkenberg (stichting) 

  Voor de arme zielen in het Vagevuur (stichting) 

  Zeswekendienst voor Mia Vleugels-Brouwers   

 

Woensdag 12 april, is om 10.00 uur géén Heilige mis, maar wel om 14.00  

  de Paasviering van de ouderensoos.   

 

Donderdag 13 april 19.00 uur Witte Donderdag 

 Misdienaar: Mathijs Heusschen en Chris Wouters 

 Lector: Cato Slenter 

 

Vrijdag 14 april 15.00 uur Goede Vrijdag 

 

Zaterdag 15 april 20.30 uur Paaswake 

 Opgeluisterd door Jongerenkoor Joko 

  Misdienaar: Mathijs Heusschen en Chris Wouters 

 Lector: Guido Lemlijn en Robert Engelen 

 



 

 

Zondag 16 april 09.30 uur 1e Paasdag, Woord en Communiedienst 

 Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor 

   

Maandag 17 april 11.00 uur 2e Paasdag 

 Opgeluisterd door het kinderkoor 

  Misdienaar: Marcia Frijns 

 Lector: Cindy Lacroix 

  Jaardienst voor Mathieu Rutten 

  Voor Emiel en Maria Broers-Huijnen en schoonzoon Kees 

 Voor Hub Maas en Jeanne Maas-Pricken en overleden  

  familieleden 

  Voor Leon Peerboom   

 

Woensdag 19 april is géén Heilige mis 

 

Zondag 23 april 11.00 uur 

 Opgeluisterd door Jongerenkoor Joko 

  Misdienaar: Romy Rutten 

 Lector: Cato Slenter 

  Jaardienst voor Frans en Elisabeth Kroonen-Loijens (stichting) 

  Jaardienst voor Paulus en Maria Slenter-Essers en Pater Jean  

  Slenter (stichting) 

  Voor Anne Slenter 

  Jaardienst voor Jan en Bertha Roex-Paulissen 
  Voor Jozef Jaminon en Maria Jaminon-Kroonen en Hub Jaminon 

  Jaardienst voor Maria en Robert Degandt en de ouders  

  Degandt-Fourgeaux   

 

Woensdag 26 april, is géén Heilige mis 

 

Zaterdag 29 april 19.00 uur 

 Opgeluisterd door Chris Wouters 

  Misdienaar: Twan Lemlijn 

 Lector: Robert Engelen 

  Voor Harry Eussen 

  Voor Jeanne en Eduard Kikken-Huntjens 

  Voor de overledenen van afgelopen jaar 



 

 

Kerkdiensten voor de maand mei: 

 

 

Woensdag 3 mei, 10.00 uur (Leesmis) 

 

Zaterdag 6 mei 08.30 uur Kapel Terlinden 

 

Zondag 7 mei 11.00 uur 

 Opgeluisterd door profaankoor Reimerklank 

Misdienaar: Marcia Frijns 

 Lector: Guido Lemlijn 

  Jaardienst voor Pierre Kroonen en Laura Kroonen-van den  

  Hove (stichting) 

  Jaardienst voor Pierre en Maria Wouters-Geelen en voor  

 Guillaume Wouters (stichting) 

  Jaardienst voor Alfons Huijnen en Anna Huijnen-Wouters  

  (stichting) 
  Voor Annie en Harrie Wouters-Debie (stichting)   

 

Woensdag 10 mei, 10.00 uur (Leesmis) 

 

Zaterdag 13mei 08.30 uur Kapel Terlinden 

 

Zondag 14 mei  09.30 uur 

 Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor 

  Misdienaar: Twan Lemlijn 

 Lector: Marlies Kleijnen 

  Jaardienst voor Harie en Hubertina Goessens-Roushop  

  (stichting) 

  Jaardienst van Jozef en Anjes Goessens-Ackermans (stichting) 
 

Woensdag 17 mei, 10.00 uur (Leesmis) 

  Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Zaterdag 20 mei 08.30 uur Kapel Terlinden 

 

 



 

 

Zaterdag 20 mei 19.00 uur 

 Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor 

  Misdienaar: Chris Wouters 

 Lector: Marjan Habets 

  Jaardienst voor mevr. Lahaije-Savelkoul 

  Voor Emiel en Maria Broers-Huijnen en schoonzoon Kees 

  Jaardienst voor ouders Josef en Léonie Mulleneers-Honnoff   

 

Woensdag 24 mei, 10.00 uur (Leesmis) 

 

Donderdag 25 mei 10.00 uur 1e Heilige Communie 

 Opgeluisterd door het kinderkoor 

  Misdienaar: Romy Rutten  

 

Zaterdag 27 mei 08.30 uur Kapel Terlinden 

 

Zondag 28 mei 11.00 uur 

 Opgeluisterd door Chris Wouters 

  Misdienaar: Marcia Frijns 

 Lector: Cindy Lacroix 

  Jaardienst voor Ron Stassen 

  Voor Jozef Jaminon en Maria Jaminon-Kroonen en Hub Jaminon 

  Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Woensdag 31 mei, 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 

mailto:franciscusgroepct@gmail.com


 

 

           Fanfare St. Franciscus 
 

Vrijdag 24 februari brachten we een serenade bij de 

jubilerende carnavalsvereniging.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leden van het jeugdorkest hebben op 2 maart een gezellig uitstapje 

gehad. Samen bowlen en daarna een hapje eten! 19 maart namen ze deel 

aan het pannenkoekenconcert in Banholt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Op 1 april zullen 5 leerlingen deelnemen aan het leerlingetreffen van de 

gemeente Gulpen-Wittem in Gulpen. Onze leerlingen starten om 11:10 uur 

in de toeristenkerk.  

- 9 april zullen we deelnemen aan het muziektreffen georganiseerd door 

harmonie St. Agatha uit  Eys in de fanfarezaal te Partij. Ons concert start 

om 16:45 uur. Komt u naar ons luisteren? 

- Op zondag 30 april organiseren we in ons gemeenschapshuis een 

voorspeelmiddag, we starten om 13.00 uur . Alle leerlingen en blokfluiters 

zullen ons vast en zeker gaan verrassen. Iedereen is welkom. 



 

 

- Ook dit jaar mogen we de communicantjes begeleiden tijdens hun Eerste 

Heilige communie op Hemelvaartsdag 25 mei. 

Het Circus komt naar Reijmerstok! 

21 mei staat het gemeenschapshuis op zijn kop! In een tot circustent 

omgetoverde zaal zullen we u meenemen naar het circus. Naast veel circus 

muziek mogen we ook vertellen dat we een bijzondere samenwerking 

hebben met Lift Off Percussion. Glenn Falize is sinds een jaar aan onze 

vereniging verbonden als leraar voor ons slagwerkgroep. En Glenn is een 

zoon van Marcel Falize die we nog kennen als de instructeur van onze 

drumband. Marcel en Glenn spelen beiden mee in het orkest van Andre 

Rieu maar treden daarnaast, met nog meer zonen / broers en andere 

muzikanten op met Lift Off Percussion. Marcel, ooit gestart bij Andre 

Rieu met het welbekende Circus Renz, zal ook dit nummer samen met de 

fanfare ten gehore brengen. Daarnaast zullen ze nog meer spectaculaire 

acts gaan uitvoeren. Het belooft een echt spektakel te worden! Maar ook is 

er gedacht aan circusacts; dus laat u verrassen het concert zal jong en oud 

verrassen. Natuurlijk zorgen we ook voor een natje en een droogje! De 

voorverkoop start op 21 april. Er zijn zit- en staplaatsen beschikbaar. 

Voorverkoop is mogelijk via D’r Durpswinkel of via 

secretaris@fanfarereijmerstok.nl 

 

Na het succes van de afgelopen twee jaar organiseren we ook dit jaar weer 

een KiDZ weekend noteer alvast de datums: 
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Rabobank clubkas campagne! 

10 mei tot 23 mei kunt u stemmen op onze vereniging! Hoe meer stemmen 

we ontvangen hoe meer geld we mogen ontvangen van de Rabobank voor 

onze vereniging. Indien u lid bent van Rabobank Centraal Zuid-Limburg 

ontvangt u per post een persoonlijke stemcode. Per lid mogen er vijf 

stemmen worden uitgebracht. We hopen dat u stemt op onze vereniging. 

Bij voorbaat onze dank! 

 

Beste dorpsgenoten, 

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende; zoals u weet zijn we als 

Fanfare voortdurend bezig met het zoeken naar nieuwe financiële 

middelen. Zo hebben we dit jaar in overleg met onze leden besloten om 

een aantal evenementen te benaderen waar we betaald vrijwilligerswerk 

kunnen doen. Zeker in een "niet-Poorten jaar" hebben we deze extra 

inkomsten hard nodig. We hebben tot nu toe altijd veel steun gekregen van 

de inwoners van Reijmerstok (hier zijn we u zeer erkentelijk voor), via 

deze weg zouden we graag een beroep op u willen doen of u als 

vrijwilliger namens de fanfare voor 1 (of meerdere) van onderstaande 

evenementen zou willen werken (vrijwilliger moet 18 jaar of ouder zijn). 

 

Het betreft voor 2017 de volgende opties: 

 27 Mei Pop on Top Valkenburg (kassa / parkeren / bar etc.) 

 15 Juli Essential outdoor Heerlen (bar) 

 5 Augustus Solar festival Roermond (bar) 

 10 en 11 September Hopfeesten Reijmerstok (divers) 

ook voor het opbouwen en afbreken kunt u zich opgeven 

 

Mocht u interesse hebben geeft u dit dan door via mail aan Carlo 

Ackermans via capa.ackermans@gmail.com. U kunt ook telefonisch 

contact opnemen via 06-46746101  (graag vernemen wij uw reactie voor 

31 Maart). 

 

Alvast hartelijk dank voor uw inzet! 

 

We hopen u te mogen ontmoeten tijdens een van onze activiteiten: 

1 april leerlingentreffen 11.10 uur 

9 april gemeentetreffen 16.45 uur 
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30 april voorspeelmiddag 13.00 uur 

21 mei Themaconcert Circus 15.30 uur 

25 mei Kindercommunie Reijmerstok 10.00 uur 

 

Met muzikale groet, 

 

Fanfare St. Franciscus 

 

Heilige missen in de parochies Banholt en Noorbeek: 

 

Zondag 2 april   Noorbeek  09.30 uur 

Zondag 2 april   Banholt  11.00 uur 

Zaterdag 8 april  Banholt  19.00 uur 

Zondag 9 april   Noorbeek  11.00 uur 

Vrijdag 14 april  Noorbeek en Banholt 15.00 uur 

Vrijdag 14 april  Noorbeek en Banholt 19.00 uur 

Zaterdag 15 april  Banholt  18.30 uur 

Zondag 16 april  Banholt  09.30 uur 

Zondag 16 april  Noorbeek  11.00 uur 

Maandag 17 april  Banholt en Noorbeek 09.30 uur 

Zaterdag 22 april  Noorbeek  19.00 uur 

Zondag 23 april  Banholt  09.30 uur 

Zondag 30 april  Banholt  09.30 uur 

Zondag 30 april  Noorbeek  11.00 uur 

Zaterdag 6 mei   Noorbeek  19.00 uur 

Zondag 7 mei   Banholt  09.00 uur 

Zaterdag 13 mei  Banholt  19.00 uur 

Zondag 14 mei   Noorbeek  11.00 uur 

Zondag 21 mei   Noorbeek  09.30 uur 

Zondag 21 mei   Banholt  11.00 uur 

Donderdag 25 mei  Banholt  10.00 uur 

Donderdag 25 mei  Noorbeek  11.00 uur 

Zaterdag 27 mei  Noorbeek  19.00 uur 

Zondag 28 mei   Banholt  09.30 uur 

 

 



 

 

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) ……………………………….  
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Boomfeestdag 2017: een mooie dag voor Reijmerstok en Terlinden! 
Onder het genot van een stralend zonnetje, met de hulp van alle 

basisschoolkinderen, wethouder Franssen en vele dorpsgenoten zijn op 

woensdag 22 maart 2017 maar liefst 12 bomen aangeplant op het 

voormalige sportcomplex van Reijmerstok. Bomen die thuishoren in ons 

landschap: beuk, walnoot, linde, haagbeuk, mispel, eik, es, tamme kastanje 

en natuurlijk de Reijmerstokse Kroonreignet. Deze aanplant is de eerste 

activiteit in het kader van het herinrichtingplan van het sportcomplex 

Reijmerstok dat door de werkgroep “herinrichting sportcomplex 

Reijmerstok” is uitgewerkt. Opzet is een plek voor alle inwoners van de 

leefgemeenschap Reijmerstok en Terlinden te creëren waar iedereen in de 

toekomst samen kan komen en activiteiten georganiseerd kunnen worden. 

Een initiatief dat helpt om Reijmerstok en Terlinden leefbaar te houden. 

Een ontmoetingsplek voor iedereen, groot en klein, jong en oud, voor 

verenigingen en onze kinderen.  

 

Het herinrichtingsplan voorziet in het maken van een trap- en speelveldje, 

amfi-theater met praatstoel, een fins parcours, een reliëf met 

boomstammen, een speel- en klimbos en een zand- en waterspeelplek. Het 

geheel zal ingericht worden met natuurlijke materialen uit de nabije 

omgeving. Het verharde (handbal)terrein en clubgebouw/kleedlokaal met 

alle voorzieningen, blijven behouden en achterstallig onderhoud wordt in 

samenspraak met de gemeente uitgevoerd. Verenigingen van Reijmerstok 

en Terlinden kunnen in de toekomst gebruik maken van het complex en de 

faciliteiten. Planmatig is e.e.a uitgewerkt onder deskundige leiding van 

Nelle Driessen, in nauw overleg met jeugdwerk de Duvelkes, 

KinderVakantieWerk, Jonkheid Reijmerstok, de direct omwonenden en 

stichting Kernoverleg Reijmerstok. 
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Heel veel dank aan alle boomadoptanten en sponsoren van materialen, 

advies en hulp:  

 Fruit- en hopteelt bedrijf Wouters, Reijmerstok 

 Nelle Driessen, Consulent buitenruimte en speelnatuur CNME 

 De Zeute Aardbei, Terlinden 

 Raymond Notermans, Plant Health Cure 

 Café restaurant AGenIng, Petra en Leon, Reijmerstok 

 Frijns boomkwekerijen, Margraten 

 Thomassen Plant Protection, Bemelen 

 Bekkerie Tebannet, Banholt 

 Grasswoods, Egid van Houtem, Reijmerstok 

 Gemeente Gulpen-Wittem 

 

Namens jeugdwerk De Duvelkes, werkgroep “herinrichting sportcomplex 

Reijmerstok”, basisschool St. Franciscus Reijmerstok en stichting 

Kernoverleg Reijmerstok 

 

 

      Stichting De Durchduujerkes Remmersjtok 
 

Secretaris:Jos Hendriks (043-4572026 of  06-
52767776) 

de Reijmer 12 
6274 NB Reijmerstok 

jmghhendriks@home.nl 
 

Penningmeester: Robert Engelen (043-4572648) 
IBAN nummer: NL16 RABO 0133 5117 31 

KVK.: 14071756 
Website: www.Durchduujerkes.nl             

 

Best mensen van Reijmerstok en Terlinden, 
 

We kunnen terugblikken op een fantastisch carnavalsseizoen waarin ons   

2 x 11 jarig jubileum centraal stond. Wij willen iedereen bedanken die 

daar ook op welke wijze dan ook aan heeft meegewerkt.  

De foto’s en video’s van onze activiteiten vindt u op onze website 

www.Durchduujerkes.nl, die door Rob Willems wordt verzorgd.  
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Een speciaal woord van dank ook aan Egid van Houtem voor de 

carnavalsschlager 2017 van de jeugdraad en Eric Lemlijn voor de 

jubileumschlager van het bestuur. 

Dan natuurlijk ook aan de meer dan 75 vrijwilligers die meegewerkt 

hebben aan de zitting, het podium, achter de bar, de schoonmaak, de 

Prinsenwagen, de optocht enz….. 
 

Dank ook voor uw financiële steun en die van onze hoofdsponsors: 

 Chefs Food/ Vlees op tafel - Reijmerstok  

 Scharrelkippenfarm ‘Vrij en Blij’ Reijmerstok 

 De VRIJE BROUWER, Gulpener Bierbrouwerij  

 Fruitteeltbedrijf Wouters Reijmerstok           

 Bleijlevens Motoren & Techniek Margraten   

 Hendriks & Fleuren    Zuyd Notarissen Heerlen  

 Camping Osebos Gulpen     

 De Puthof, boerderijcamping en vakantieappartementen         

 Frans Lacroix FL Mechanisatie Reijmerstok   

 POLYGARDE, meer dan beveiligen 

en alle andere sponsoren die de carnaval in Reijmerstok mede mogelijk 

maken.  
 

Wij kijken terug op een schitterend en onvergetelijk jubileum jaar, 

nogmaals onze dank. 

Jubileum Prins Jens I, Jubileum Prinses Anna I, Nar Martine,  

President Bibi, Adjudant Storm, hun ouders,de leden van de jeugdraad, 

de jubilarissen Guido Frijns, Jos Hendriks, Yolanda Pricken en  

Robert Engelen en de overige bestuursleden Imelda Bastings, Patricia 

Zink, Miranda Canisius, Marcel Hutschemakers en Ivo Zink 
  
Carnaval in 2018, noteer alvast de volgende data : 

 Zitting zaterdag 13 januari 2018 om 15.11 uur 
 Receptie Prinsenpaar vrijdag 9 februari 2018 van 19.33 tot 20.33 

uur met onze jubilaris Marcel Hutschemakers 1 x 11. Aansluitend 

opening carnaval met o.a. Dom en Döol en Dansgroep Starlights 

 Optocht zondag 11 februari 2018  

 Kinderdisco dinsdag 13 februari 2018  
Voor meer informatie, foto’s enz. kijk op www.Durchduujerkes.nl   
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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 (juni-juli), 

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