Foto voorkant: 6 juni 1937: Gloriedag van Reymerstok, op die dag is het
Rectoraat tot Parochie verheven. Na aankomst aan huis Mulleners sprak
dhr. Louis Narinx, uit aller naam den zeereerwaarden Pastoor toe, waarbij
hij o.a. deed uitkomen de blijheid en dankbaarheid van alle parochianen,
die dan ook zouden trachten van dezen dag een waren feestdag voor hun
eersten herder te maken.
Krante-artikel voorkant: Uit De Nieuwe Limburger van 8 juni 1937.
Deze informatie is beschikbaar gesteld door Paul Vleugels
Vormsel
Op vrijdag 30 juni om 18.30 zullen in de kerk van Reijmerstok zes van
onze kinderen die nu in groep 8 zitten het sacrament van het Vormsel
ontvangen. Ze zijn momenteel bezig met de voorbereiding daarop op
school.
Ze doen deze voorbereiding samen met de kinderen van Banholt op de
school van Mheer. ’s Dinsdags worden de kinderen naar de les daar
gereden en daarna weer terug naar Reijmerstok gebracht.
Dit zijn hun namen: Pauline Frijns, Bibi Hogenboom, Charity Peerboom,
Max Sogelée, Storm Vleugels, Mila Wertz, Youri Peerboom.
U bent welkom op die avond hier in de kerk van Reijmerstok.
René Graat
Parochiefederatie ‘Terlinden – Margraten’ van start
De parochies Sint Brigida Noorbeek, Sint Franciscus van Assisi
Reijmerstok, Sint Gerlachus Banholt en Heilige Margarita Margraten gaan
samenwerken in de parochiefederatie ‘Terlinden – Margraten’. Op zondag
18 juni a.s. is daarom in de parochiekerk van Reijmerstok om 10 uur
een bijzondere eucharistieviering, in aanwezigheid van vicaris-generaal
mgr. Hub Schnackers van het Bisdom Roermond, de pastoors Frits
Janssen (van Margraten), René Graat (van Reijmerstok, Noorbeek en
Banholt) en pastoor Jan Jansen. Alle vier de parochies zullen een bijdrage

aan de feestelijke plechtigheid leveren. Na afloop van de H. Mis vindt de
officiële ondertekening plaats van het convenant, waarin de gemaakte
afspraken zijn vastgelegd. Alle parochianen zijn uitgenodigd om de viering
bij te wonen en bij de ondertekening van het convenant aanwezig te zijn.
Met de vorming van de federatie willen de parochies ervoor zorgen dat hun
gemeenschappelijke belangen op het terrein van liturgie, diaconie,
catechese en gemeenschapsopbouw voor nu en de nabije toekomst zo goed
mogelijk worden behartigd. ‘Samen staan we sterker om onze parochies zo
levendig mogelijk te houden’, zo is de overtuiging.
In de nieuwe federatie houdt elke parochie haar eigen identiteit. Ze blijft in
de praktijk zelfstandig voortbestaan, met een eigen financiële exploitatie.
Ook behouden de huidige pastoors hun functie. Er komt wel een ‘nieuw’,
overkoepelend kerkbestuur voor de federatie. Vanuit elke parochie worden
daartoe (op voordracht van de desbetreffende parochie) twee leden
benoemd door de bisschop. De pastoors hebben uiteraard ook zitting in het
kerkbestuur, waarbij één van hen als voorzitter optreedt. Alle leden van het
kerkbestuur dragen gezamenlijk bestuursverantwoordelijkheid voor alle
vier de parochies van de federatie.
De huidige kerkbesturen van de vier parochies worden omgevormd tot
‘parochieraad’. De parochieraad regelt – zoals dat met het huidige
kerkbestuur ook het geval is – alle zaken die de desbetreffende parochie
aangaan. Zij hoeven niet door de bisschop benoemd te worden.
Vooralsnog zullen de parochianen dus niet zo heel veel merken van de
nieuwe parochiefederatie. In de parochies zelf blijven de pastoor en de
huidige werkgroepen actief. Het regelen van zaken rondom bijzondere
vieringen zoals huwelijk, begrafenis en doop verandert niet en ook het
bestellen van misintenties gaat voort op de manier zoals men dat gewend
is. Wel zullen initiatieven worden genomen om de samenwerking tussen de
parochies te verstevigen. Zo kan men van elkaars ervaringen leren en de
krachten bundelen voor het welzijn van iedereen in de vier betrokken
parochies.
Pastoor Frits Janssen en Pastoor René Graat, mhm

Onderhoud kerk en kerkhof
In ons jubileumjaar willen wij extra onderhoud plegen aan onze kerk en het
kerkhof. Vorige week is begonnen met de restauratie van de
kruiswegstaties en wandschildering. Dit werk is uitbesteed aan SRAL.

Veel werkzaamheden kunnen wij met hulp van vrijwilligers zelf uitvoeren.
Iedere eerste zaterdag van de maand worden deze klussen aangepakt.
Kunnen wij op zaterdagmorgen 3 juni en 1 juli rekenen op uw hulp?
Wij beginnen om 9.00 uur. Voor vragen kunt u contact opnemen met Tous.
Het kerkbestuur

DOOPSEL
Zoals reeds eerder vermeld, zullen we op 14 juni a.s. weer een bijeenkomt
houden voor ouders die hun kindje willen laten dopen. Of het kindje dan al
geboren is of niet: jullie zijn welkom om te komen (naar de pastorie van
Banholt). We zullen dan met elkaar praten over jullie eigen ervaring wat
betreft het doopsel. Wellicht kun je er nog iets van opsteken. Jullie kunnen
je opgeven bij mij via 4571221 of 06-13077296 of renegraat@home.nl. De
doopdatum zèlf wordt in onderling overleg besproken.

Beste inwoners van Reijmerstok en Terlinden,
Na een paar mooie uitvoeringen in de eerste helft van 2017 werkt Joko
langzaam naar de zomervakantie toe.
Wij willen hierbij alle inwoners van Reijmerstok bedanken voor hun gulle
giften tijdens onze donateursactie, gehouden in mei. Ook willen we u via
deze weg laten weten dat we er als Joko van genieten wanneer we voor u
kunnen zingen in een mooi gevulde kerk of op andere locaties.
Wij wensen u alvast een mooie zomerperiode toe.
Joko

ONZE COMMUNICANTJES
Dit jaar hebben zeven kinderen uit Reijmerstok hun Eerste Communie
gedaan: Sven Kroonen, Luc Bastings, Demi Canisius, Lisa Lacroix, Niek
Rompelberg, Claire Schins en Tycho Zink. Allemaal van harte proficiat.

Kerkdiensten Reijmerstok in volgende maanden:
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
Zondag 8 oktober
11.00 uur
Zaterdag 14 oktober
19.00 uur
Zondag 22 oktober
09.30 uur
Zondag 29 oktober
15.00 uur Allerzielen
Zondag 5 november
09.30 uur
Zondag 12 november
11.00 uur
Zondag 19 november
09.30 uur
Zaterdag 25 november
19.00 uur
Zondag 3 december
11.00 uur
Zondag 10 december
11.00 uur
Zaterdag 16 december
19.00 uur
Zondag 24 december
20.30 uur Nachtmis
Zondag 25 december
11.00 uur 1e Kerstdag
Maandag 26 december
09.30 uur 2e Kerstdag
(Tevens is iedere woensdag om 10.00 uur een 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

Koninklijke onderscheiding voor Cato
Op 27 april mocht onze kosteres Cato Slenter-Janssen een koninklijke
onderscheiding in ontvangst nemen. Een mooie erkenning voor het vele
vrijwilligerswerk dat zij heeft gedaan.
Van Harte Gefeliciteerd Cato !!!
Ook namens het kerkbestuur

Kerkdiensten voor de maand juni:

Maandag 5 juni 10.00 uur Jubileum 80 jaar parochie Reijmerstok
Opgeluisterd door een projectkoor, bestaand uit leden van alle
koren en orgelspel door Chris Wouters
Misdienaar: Marcia Frijns en Romy Rutten
Lector: Marjan Habets
Woensdag 7 juni, 10.00 uur (Leesmis)
Voor de overledenen van afgelopen jaar
Zondag 11 juni 11.00 uur
Opgeluisterd door het kinderkoor
Misdienaar: Twan Lemlijn
Lector: Cato Slenter
Jaardienst voor Pierre Peerboom (stichting)
Jaardienst voor Gertie Braken-Hegger (stichting)
Jaardienst voor Laur Kleijnen en Annie Kleijnen-Noteboren (st.)
Voor Jozef Jaminon en Maria Jaminon-Kroonen en Hub Jaminon
Voor Jef Croonen
Jaardienst voor Leo Essers en Maria Catharina Essers-Landerloo,
tevens voor Jef en Pierre
Jaardienst voor Hubert Narinx en Gertruda Narinx-Mulleneers (st.)
Voor Pierre Jaminon namens de Haagstraat
Woensdag 14 juni, 10.00 uur (Leesmis)
Zondag 18 juni 10.00 uur Feestmis met ondertekening samenwerkingsconvenant Cluster Terlinden met Parochie Margraten
Opgeluisterd door een samengesteld koor met zangers uit Banholt,
Margraten, Noorbeek en Reijmerstok
Misdienaar: Chris Wouters
Lector: Marlies Kleijnen en lectoren van andere parochies
Jaardienst voor Giel en Catharina Wouters-Lemmerlijn (stichting)
Voor Jeanne Wouters-Lemmerling wegens haar verjaardag
Voor Jef Huijnen

Jaardienst voor Roos Magermans-Kevers en voor Joep Magermans,
dochters Marit en Carla en schoonzoon Wiel
Woensdag 21 juni, 10.00 uur (Leesmis)
Zaterdag 24 juni 19.00 uur
Opgeluisterd door Collegium (gregoriaans koor)
Misdienaar: Romy Rutten
Lector: Robert Engelen
Zeswekendienst voor Pierre Jaminon
Jaardienst voor Maria Peerboom (stichting)
Jaardienst voor Pastoor Martens (stichting)
Jaardienst voor ouders Hutschemakers-Faarts
Jaardienst voor Anna Denis-Janssen en Jozef Denis
Voor Emiel en Maria Broers-Huijnen en schoonzoon Kees
Voor de overledenen van afgelopen jaar
Woensdag 28 juni, 10.00 uur (Leesmis)
Vrijdag 30 juni, 18.30 uur Vormsel kinderen Banholt en Reijmerstok
`
Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor
Misdienaar: Mathijs Heusschen

Kerkdiensten voor de maand juli:

Zondag 2 juli 09.30 uur Woord- en Communiedienst
Opgeluisterd door het kinderkoor
Jaardienst voor Servé en Josephina Vleugels-Goessens (stichting)
Jaardienst voor Harry Eussen
Jaardienst voor Jeanne Wouters-Lemmerling
Voor Hugo Hupperichs
Voor Pierre Jaminon namens de Haagstraat
Woensdag 5 juli, 10.00 uur (Leesmis)
Voor de overledenen van afgelopen jaar

Zondag 9 juli 09.30 uur Kermis
Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor
Misdienaar: Allen
Lector: Cindy Lacroix
Jaardienst voor Hub en Mieneke Gerrekens-Huijnen (St.)
Maandag 10 juli 11.00 uur Kermis
Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor
Misdienaar: Chris Wouters
Lector: Jos Hendriks
Woensdag 12 juli, 10.00 uur (Leesmis)
Zondag 16 juli 11.00 uur
Misdienaar: Marcia Frijns
Lector: Guido Lemlijn
Jaardienst voor Jef Huijnen
Jaardienst voor Els Vroemen-Huijnen
Woensdag 19 juli, 10.00 uur (Leesmis)
Zaterdag 22 juli 19.00 uur
Misdienaar: Twan Lemlijn
Lector: Jos Hendriks
Woensdag 26 juli, is géén Heilige mis
Zondag 30 juli 09.30 uur
Misdienaar: Romy Rutten
Lector: Marjan Habets
Voor de overledenen van afgelopen jaar
Voor Jozef Jaminon en Maria Jaminon-Kroonen en Hub Jaminon
Voor Pierre Jaminon namens de Haagstraat

Fanfare St. Franciscus
Het zijn weer drukken maanden geweest voor onze
vereniging.
Charity, Bo, Roel, Mathijs en Robin namen op zaterdag
1 april deel aan het leerlingentreffen van de gemeente
Gulpen-Wittem. Ze mochten de spits afbijten. Ze
behaalden allemaal een eerste prijs met mooie punten.
Super gedaan dames en heren!
9 april was het hele korps aan de beurt, we namen deel aan het
gemeentetreffen van Gulpen-Wittem. Op deze warme zondag zetten de
leden weer hun beste beentje voor. We mogen terug kijken op een zeer
goede uitvoering. Naast het te beoordelen werk brachten ze een gevarieerd
programma. Na het concert was er veel lof van de bezoekers voor de
uitvoering. Het was trouwens zeer fijn dat we ondanks het mooie weer
konden rekenen op een volle zaal! We behaalden het predicaat ‘Goed’!
30 april stonden al onze leerlingen in de spots. We organiseerden in ons
eigen gemeenschapshuis de voorspeelmiddag. Op blokfluit speelden Luc,
Lisa en Demi, er werden zelfs al duetten gespeeld. Ze behaalden alle drie
de oorkonde! Na de zomervakantie mogen ze een keuze gaan maken voor
een instrument. Ook Naomi, Charity, Robin, Bo en Roel speelden prachtig.
Kane trommelde er samen met zijn leraar Glenn flink op los en liet horen
dat hij in die korte periode al heel veel had geleerd. Top gedaan allemaal!
Ook namen we na 8 jaar afscheid van Nic Hermans als leraar. We gaan nu
verder met Dion Kowalski als leraar voor de instrumenten en Glenn Falize
voor onze slagwerkers. Nadat onze leerlingen hadden gespeeld mochten
we genieten van een optreden van het jeugdorkest Slenaken / Reijmerstok.
Veel herkenbare muziek voor jong en oud met ook hier prachtige solo’s.
Het is prachtig om te zien dat hier alleen jeugdleden muziek maken. Alle
instrumenten worden bespeeld door kinderen, ze worden niet geholpen
door volwassenen. En ze spelen samen onder leiding van Dion Kowalski
de sterren van de hemel!

Op 12 mei werd er door de KiDZ werkgroep samen met jeugdvereniging
de Duvelkes en Kindervakantiewerk Reijmerstok een activiteit
georganiseerd om samen te zorgen voor mooie versiering voor het
parochiefeest op 5 juni. De kinderen hebben mooie glas in lood tekeningen
gemaakt die zullen worden opgehangen in de kerk. Ook meneer pastoor
kwam nog even langs om de kinderen iets meer te vertellen over het
parochiefeest.
Op 14 juni zal de KiDZ werkgroep wederom workshops verzorgen op de
basisschool. We gaan ons laten verrassen wat ze gaan maken! De
voorbereidingen voor het KiDZ weekend van 30 september en 1 oktober
zijn ook reeds gestart. In juli kunnen de kinderen zich hiervoor gaan
opgeven het belooft weer een mooi weekend te worden!
Ook de werkgroep van de Poorten van Reijmerstok zijn reeds hard aan het
werk. Als we deze tekst aanleveren is het nog maar een jaartje tot onze
jubileum editie op 21 mei 2018! Kunstenaars melden zich reeds, maar
moeten nog wachten met inschrijven tot 1 september. Er worden exposities
bezocht en contacten gelegd. Er zijn weer vele ideeën die worden
uitgewerkt om er een prachtige jubileum editie van te maken!
De sponsorwerkgroep is ook weer hard aan de weg aan het timmeren om
het nieuwe sponsorplan vorm te geven. Vele vrijwilligers gaan ons helpen
op evenementen om onze kas te spekken, maar ook wordt er gewerkt aan
een meerjarenplan voor onze vereniging. Zo wordt er achter de schermen
hard gewerkt door vele vrijwilligers om onze vereniging draaiend te
houden. We willen hen nogmaals bedanken voor hun inzet.
Het Circus bezocht Reijmerstok!
Onze gasten werden op de rode
loper opgewacht door onze
circusartiest Ruud. Er waren veel
talenten onder de bezoekers, die zo
kunnen gaan meedoen in het circus.
Bordjes op een stok laten draaien,
ze draaiden hun hand er niet voor
om.

Het was al snel gezellig druk in het circus.
Anjo en Ingrid onze spreekstalmeesters
openden de voorstelling. De fanfare bracht
het circus tot leven met hun circusmuziek.
Patrick bracht nog een prachtige solo en onze
circusartiest werd door vier van onze
leerlingen Charity, Naomi, Demi en Lisa,
ontzettend goed geholpen met diverse
circuskunsten. Op een eenwieler of al
jonglerend op een bal het was allemaal
mogelijk. Meneer Pastoor werd bijna nog van
zijn sokken gereden…. Ook in de pauze nam
hij alle kinderen, jeugd en enkele
volwassenen mee in de kunst van het circus,
iedereen mocht meedoen. Op het buitenterras
was het heerlijk vertoeven in de pauze en na afloop.

De fanfaremuziek werd afgewisseld met optredens van Lift Off Percussion.
De familie Falize (tevens actief in het orkest van André Rieu) heeft ons
laten genieten van het veelzijdige slagwerk. Glenn vertoonde acrobatische
kunsten met de cirkel trommels. Marcel liet ons horen en zien hoe snel en
geweldig je het nummer van circus Renz kunt spelen op de xylofoon. Met
afvalemmers werd er een act verzorgd en als
slotstuk werden we verrast met een waar
spetter spektakel. Prachtig verlichte trommels
met kleur verlicht water en echte
waterfonteinen zorgden ervoor dat het circus
met een “spetter” werd afgesloten.

We mogen weer terugkijken op
een geslaagd themaconcert. De
circuskaravaan is inmiddels
weer vertrokken uit
Reijmerstok en wij gaan weer
aan de slag met het volgende
themaconcert welk in het
voorjaar van 2018 zal
plaatsvinden.

We hopen u te mogen ontmoeten tijdens een van onze activiteiten:
25 mei Kindercommunie Reijmerstok
5 juni Parochiefeest Reijmerstok
18 juni Cluster viering Terlinden / Margraten
10 juli Processie Reijmerstok
11 juli Rondgang jonkheid Reijmerstok
13 juli Laatste schooldag basisschool
7 augustus Rondgang jonkheid Terlinden
Met muzikale groet,
Fanfare St. Franciscus

Grote schoonmaak kerk
Op vrijdag 19 mei vond de jaarlijkse grote schoonmaak van onze kerk
plaats. Daarbij hoort natuurlijke ook ’n tas koffie en e schtuk vla.

Hartelijk dank aan onze vrijwilligers !!

VASTENAKTIE
De inzameling voor de Vastenaktie in Reijmerstok en Terlinden heeft dit
jaar een bedrag van € 1.013,35 opgeleverd.
Namens de mensen in San Salvador dankt het Missiecomité alle gevers
voor hun royale bijdragen. Ook hartelijk dank aan allen die hebben
meegewerkt aan de inzameling.
Namens Par. Missiecomité,
J. Wolfs, secretaris

Heilige missen in de parochies Banholt en Noorbeek:
Zondag 4 juni
Zondag 4 juni
Maandag 5 juni
Dinsdag 6 juni
Zaterdag 10 juni
Zondag 11 juni
Zondag 25 juni
Zondag 25 juni
Maandag 26 juni
Zaterdag 1 juli
Zondag 2 juli
Zaterdag 8 juli
Zondag 9 juli
Zaterdag 15 juli
Zondag 16 juli
Zondag 23 juli
Zaterdag 29 juli
Zondag 30 juli

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

09.15 uur Kermis
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
09.00 uur Kermis
09.30 uur
12.30 uur
19.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
09.30 uur
19.00 uur
11.00 uur

Nederlands Hartstichting
De jaarlijkse collecte in 2017 voor de Nederlandse Hartstichting heeft in de
kernen Reijmerstok en een gedeelte van Terlinden het mooie bedrag van
€ 410 opgebracht. Uiteraard willen de vrienden van de Hartstichting,
iedereen bedanken die hier zijn bijdrage aan geleverd heeft!
G.M.S. Souren- Eijgelshoven
Dankbetuiging
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de bloemen en kaarten die
ik ontvangen heb ter gelegenheid van mijn koninklijke onderscheiding.
Bedankt
C. Slenter-Janssen

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) ……………………………….

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

