
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Foto’s voorkant (fotografie Judith Lacroix): 

Viering samenwerking cluster TerMar op 18 juni 2017 

 

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

 

Ook dit jaar willen wij weer een halve dag  

klussen en poetsen bij gemeenschapshuis A gen Ing. Afgevaardigden  

van gebruikers helpen natuurlijk mee, maar ook andere dorpsgenoten 

verwelkomen we graag. 

 

Alle hulp is welkom! 

 

Wanneer:  zaterdag 14 oktober van 9.00 tot 13.00 uur. 

Er wordt gezorgd voor koffie en vla! 

 

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

 

ONDERTEKENING 

 

Op 18 juni jl. hebben de parochies van Cluster Terlinden (Reijmerstok, 

Noorbeek en Banholt) en Margraten een convenant (overeenkomst) 

getekend om onderlinge samenwerking meer hand en voet te geven binnen 

de Parochiefederatie Terlinden - Margraten. Dat gebeurde aan het einde 

van een geweldige Eucharistieviering in de kerk van Reijmerstok (er staan 

mooie foto’s en nog meer op de website : www.clusterterlinden.nl – klik 

op clusterinformatie  en dan op nieuws).  

 

Sinds enkele jaren zijn we met elkaar op weg geweest naar deze dag. Er 

zijn heel wat vergaderingen, bijeenkomsten, gesprekken, talloze e-mails 

aan vooraf gegaan. Verschillende keren zijn we met de voltallige 

http://1.bp.blogspot.com/_fJFGLhxiioA/SzfNBDZrW3I/AAAAAAAAADM/riUqbe6yYQA/s1600-h/logo+a+gen+ing.jpg
http://www.clusterterlinden.nl/


 

 

(toenmalige) kerkbesturen bij elkaar geweest in elk van de vier parochies 

waarbij we geprobeerd hebben naar elkaar te luisteren om zo een idee te 

krijgen van welke kant we op willen. Daarbij gaan we uit van de wijsheid 

dat meer mensen ook meer weten dan enkelen en dat we met meer mensen 

elkaar breder kunnen inspireren.  

 

Die samenwerking zoeken we vooral op het gebied van de pijlers waarop 

een geloofsgemeenschap is gebouwd: diaconie (dienstverlening), liturgie, 

catechese en gemeenschapsopbouw. Vooralsnog blijven de financiën thuis 

in iedere parochie. Gezamenlijk onkosten worden uiteraard gedeeld. Als 

overkoepelend orgaan hebben we een kerkbestuur. Dit bestaat uit twee 

leden van elke parochie en de twee pastoors. SAMEN dragen ze de 

verantwoordelijkheid voor het geheel van de Parochiefederatie. Wat tot nu 

het kerkbestuur was, van elke individuele parochie dus, heet nu 

parochiebestuur . De mensen die hierin zitten, zijn bij velen van u in iedere 

parochie bekend. Zij hoeven niet meer door de bisschop benoemd te 

worden. De mensen van het (nieuwe) kerkbestuur wèl. Zij zitten ook in 

parochiebestuur zodat ze weten wat er gaande is in hun eigen parochies. 

Misschien klinkt het wat ingewikkeld, maar we gaan gewoon de hand aan 

de ploeg slaan en al doende leert men. 

 

Als de viering van 18 juni een voorteken van de toekomst was, dan is er 

reden tot groot vertrouwen. Veel mensen uit alle vier de parochies hebben 

zich lang voorheen ingezet om deze dag te maken tot wat het geworden is. 

Een fantastisch koor met zangers en zangeressen uit alle parochies met een 

prachtig klinkende serie gezangen. De kerk was stemmig versierd en 

“boemevol” met mensen uit alle parochies. Heel wat mensen uit onze 

Federatie deden van zich horen, ook de Fanfare. Na afloop was er een 

oergezellige nazit buiten de kerk, iets wat de mannen en vrouwen van 

Reijmerstok keurig verzorgd hadden. Vanuit dat begin, heb ik alle 

vertrouwen in de toekomst. 

 

 

 

René Graat mhm, 

pastoor 

 



 

 

 
 



 

 

SCHOOL – KINDEREN 

 

Beste Ouders, 

 

Op 13 juli j.l. hebben we afscheid genomen van onze St. Franciscus Basis 

school. Het was een dag van verdriet en ook van hoop en vertrouwen in de 

toekomst. De kinderen hebben zich geamuseerd die dag, de ouders ook. Er 

was een gezellige sfeer in en om de school waar verschillende mensen hun 

bijzondere medewerking aan gegeven hebben. 

 

Duidelijk: veel is mogelijk in Reijmerstok dank zij mensen die zich voor 

de gemeenschap inzetten. Dat was duidelijk op 5 juni, 18 juni, op 30 juni 

met de Bronk en Kermis rond 9 juli. WE HEBBEN HEEL WAT IN HUIS 

!!! Ik denk dat we rustig kunnen zeggen : Reijmerstok leeft. Dat komt 

omdat er een gemeenschap is. Dat is niet alleen de kracht van ons dorp, 

maar ook de kracht van ieder van ons individueel. 

 

Door de sluiting van de basisschool staan we nu voor een nieuwe 

uitdaging. Als onze kinderen naar verschillende scholen gaan, hoe kunnen 

we dan ervoor zorgen dat ze de band met ons dorp, of liever gezegd, met 

onze dorps gemeenschap bewaren? Activiteiten van en door de 

Durchduujerkes, Duvelkes, KVW, KiDZ, Kinderkoor, enz. brengen onze 

kinderen samen en voor de kinderen zou het goed zijn als wij daar mee 

doorgaan.  

 

Zo hebben me wat mensen gevraagd hoe het nu moet met de eerste 

Communie  en het Vormsel van de kinderen uit resp. groep vier en acht? 

Tot nu toe werden de kinderen daarop voorbereid dank zij de 

samenwerking met de leerkrachten van de basisschool. Samen met de 

ouders willen wij van het parochiebestuur daar graag over nadenken. Wij 

hebben daar geen panklaar antwoord op, maar als we daar met elkaar over 

nadenken, dan zullen we er wel uit komen. Na het begin van het nieuwe 

schooljaar zou ik graag eens aan tafel willen gaan zitten met 

geïnteresseerde ouders. Maar eerst wens ik ons allen een deugddoende 

vakantie. 

 

René Graat 



 

 

Budget voor zelfsturing initiatieven in Reijmerstok 

 

Er is geld beschikbaar voor leefbaarheid projecten in Reijmerstok! 

De gemeenteraad Gulpen-Wittem heeft 29 juni jl. een initiatiefvoorstel 

Zelfsturing aangenomen. De 10 kernoverleggen van Gulpen Wittem (Epen, 

Eys, Gulpen, Ingber, Mechelen, Nijswiller, Partij-Wittem, Reymerstok, 

Slenaken, Wahlwiller) hebben met het “Actieplan Zelfsturing” de 

gemeenteraad overtuigd om zelfsturing initiatieven een eigen banksaldo te 

geven. Elk jaar ontvangt zelfsturing Reijmerstok reeds een klein bedrag 

waarmee lopende kosten voor vergaderingen en bijeenkomsten betaald 

kunnen worden. Nieuw is dat er per kern per jaar €15.000,-- structureel 

beschikbaar komt voor concrete activiteiten en burgerinitiatieven. Ook is er 

financiële ruimte om procesbegeleiding te krijgen.  

 

Heeft u ideeën en is er een groep initiatiefnemers die met een concreet 

project aan de slag willen? Neem dan contact op met Stichting 

Kernoverleg Reijmerstok om de voorwaarden en mogelijkheden te 

bekijken. 

 

Ingrid Wouters 

Jaap van Soolingen 

Ben Lacroix 

Maurice Wouters 

Felix Lacroix 

 

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

 

Zangkoor "Reijmerklank" 

 

In de 2e helft van September, komen leden van onze vereniging weer bij u 

aan de deur met loten van de "Grote Clubactie". Van elk lot is een gedeelte 

voor onze vereniging. Wij bevelen deze "Grote Clubactie" van harte bij u 

allen aan. Ook voor onze vereniging is elke euro van harte welkom.  

 

Bij voorbaat onze hartelijke dank. 

 

Bestuur en leden Reijmerklank 



 

 

Kerkdiensten Reijmerstok in volgende maanden: 
 

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 

Maandag 1 januari    11.00 uur Nieuwjaar 

Zondag 7 januari    09.30 uur 

Zondag 14 januari    09.30 uur 

Zaterdag 20 januari    19.00 uur 

Zondag 28 januari    11.00 uur 

Zaterdag 3 februari    19.00 uur 

Zondag 11 februari    09.30 uur Carnaval 

Woensdag 14 februari    19.00 uur Aswoensdag 

Zondag 18 februari    11.00 uur 

Zaterdag 24 februari    19.00 uur 

(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 

mailto:franciscusgroepct@gmail.com


 

 

Kerkdiensten voor de maand augustus: 

 

Woensdag 2 augustus, 10.00 uur (Leesmis) 

 

Zondag 6 augustus, 11.00 uur Terlinden kermis 

  Voor Jan en Bertha Roex-Paulissen   

 

Woensdag 9 augustus, 10.00 uur (Leesmis) 

  Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Zondag 13 augustus, 09.30 uur 

 Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor 

  Misdienaar: Mathijs Heusschen 

 Lector: Marlies Kleijnen 

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

  Jaardienst voor Louise en Louis Narinx (stichting) 

 

Woensdag 16 augustus, 10.00 uur (Leesmis) 

Jaardienst voor de overledenen van de familie Cerfontaine (st) 

 

Zaterdag 19 augustus, 19.00 uur 

 Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor 

  Misdienaar: Romy Rutten 

 Lector: Robert Engelen 

  Voor Maria Degandt-Slenter 

 Jaardienst voor Lieske Mannens-Lahaije, dochter Maria Mannens  

  en ouders Mannens-Horsmans  

  Voor Marie-Ange Mannens-Mordant   

 

Woensdag 23 augustus, 10.00 uur (Leesmis) 

 

Zondag 27 augustus, 09.30 uur 

 Orgelspel door Chris Wouters 

  Misdienaar: Marcia Frijns 

 Lector: Marjan Habets 

  Voor Jozef Jaminon en Maria Jaminon-Kroonen, voor Hub  

  en Pierre Jaminon 



 

 

  Jaardienst voor Sjuf Peerboom 

  Jaardienst voor Marleen Duysengs-Peerboom  

  Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Woensdag 30 augustus, 10.00 uur (Leesmis) 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten voor de maand september: 

 

Zondag 3 september, 11.00 uur Jubileum mis fanfare op Puthof 

  Misdienaar: Chris Wouters 

 Lector: Jos Hendriks 

  Jaardienst voor Jan en Netta Smeets-Martinussen  

 

Woensdag 6 september, 10.00 uur (Leesmis) 

  Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Zaterdag 9 september, 19.00 uur 

 Orgelspel door  Chris Wouters 

  Misdienaar: Mathijs Heusschen 

 Lector: Cindy Lacriox 

Voor Pierre Wouters en Maria Wouters-Geelen (stichting) 

 Jaardienst voor Martin Croonen en Elise Croonen-Prevoo (st.) 

  Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting) 

 Voor Marie-Ange Mannens-Mordant   

  Jaardienst voor Jef Croonen 

 Voor Leo Essers en Maria Catharina Essers-Landerloo, tevens voor  

  Jef en Pierre   

  Voor Leon Peerboom  

 

Woensdag 13 september is geen Heilige Mis 

 



 

 

Zondag 17 september, 09.30 uur 

 Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor 

  Misdienaar: Romy Rutten 

 Lector: Cato Slenter 

  Jaardienst voor Maria Kroonen en voor de overledenen van de 

 fam. Kroonen-Croonen (stichting) 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Woensdag 20 september, 10.00 uur (Leesmis) 

 Voor Hugo Hupperichs 

 

Zondag 24 september, 11.00 uur 

 Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor 

  Misdienaar: Marcia Frijns 

 Lector: Guido Lemlijn 

  Jaardienst voor Angeline Peerboom (stichting) 

  Jaardienst voor Tossanus Huijnen en Elisabeth  

  Huijnen-Kroonen (st.) 

 Voor Jozef Jaminon en Maria Jaminon-Kroonen, voor Hub  

  Jaminon en Pierre Jaminon 

 

Woensdag 27 september is geen Heilige Mis 

 

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

 

KWF Kankerbestrijding 

 

In de week van 3 t/m 9 September komen de collectanten 

weer bij u aan de deur, voor uw bijdrage in het onderzoek 

tegen deze vreselijke ziekte. 

 

In verband met de kosten, worden geen zakjes meer bezorgd. 

De collectanten hebben dus alleen de bus van de kankerbestrijding. 

Wees dus mild in uw geven,  

en schenk kankerpatiënten een langer leven. 

Voor Uw steun onze welgemeende dank. 



 

 

Fanfare St. Franciscus 

 

En toen was het zomervakantie……… 

 

We kijken terug op vele leuke activiteiten. Zo waren we 

als vereniging present bij de kindercommunie, het 80-

jarig parochiefeest en de ondertekening van het 

convenant tussen de clusters Terlinden en Margraten.  

Ook namen we deel aan de processie, trokken we op 

kermismaandag met de jonkheid door het dorp en sloten 

wij op donderdag het schooljaar op de basisschool mee af. Maar ook 

hadden we een gezellig afsluitende repetitie met BBQ vlak voor onze 

vakantie. Allemaal activiteiten in ons mooie Reijmerstok! 

 

 

 



 

 

Ook de werkgroep van de KiDZ heeft niet stilgezeten de afgelopen tijd. Op 

14 juni maakten de kinderen van groep 1 tot en met 4 ware kunstwerken 

van de eerste letter van hun voornaam. Groep 5 tot en met 8 ging aan de 

slag met het branden in hout. Het werden 

prachtige kunstwerken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op kermismaandag konden kinderen na de H mis een eigen 

muziekinstrument maken en liepen ze mee met de fanfare richting De 

Puthof om hier mee te brunchen. En wat liepen ze al goed in de maat mee! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook hebben zich alweer veel kinderen opgegeven voor het KiDZ weekend 

op 30 september en 1 oktober. De werkgroep kan nu gaan werken aan de 

groepsindeling en de workshops definitief gaan invullen.  

 



 

 

Na onze vakantie hebben we diverse activiteiten op ons programma staan. 

Zo zullen we in samenwerking met Harmonie Berggalm uit Noorbeek op 

zondag 6 augustus om 11 uur de H mis opluisteren tijdens de kermis in 

Terlinden waar we ook samen op maandag 7 augustus om 19 uur de 

rondgang zullen verzorgen.  

 

25 augustus mogen we de kinderen van KVW begeleiden tijdens de tocht 

richting hun hutten.  

 

3 september is voor ons een mooie en speciale dag. Op deze dag mogen we 

namelijk 11 jubilarissen, goed voor maar liefst 425 jaar lidmaatschap van 

onze vereniging in het zonnetje zetten. U heeft inmiddels onze uitnodiging 

in de vorm van het fanfare contact mogen ontvangen. We hopen u allen te 

mogen begroeten op 3 september op de Puthof om samen met ons dit feest 

te vieren en vooral veel plezier te hebben.  

 

Tijdens de hopfeesten zullen weer vele vrijwilligers van onze vereniging te 

vinden zijn bij de hoptuinen waar onze fanfare weer op maandag een 

serenade zal brengen.  

 

1 oktober luisteren we traditiegetrouw de H mis op ter gelegenheid van de 

Franciscuskermis.  

 

Met muzikale groet, 

 

Fanfare St. Franciscus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Heilige missen in de parochies Banholt en Noorbeek: 

 

Zaterdag 12 augustus  Noorbeek  19.00 uur 

Zondag 13 augustus   Banholt  11.00 uur 

Zondag 20 augustus  Banholt en Noorbeek 09.30 uur 

Zaterdag 26 augustus  Noorbeek  19.00 uur 

Zondag 27 augustus  Banholt  11.00 uur 

Zaterdag 2 september  Banholt  19.00 uur 

Zondag 3 september  Noorbeek  09.30 uur 

Zondag 10 september  Banholt  09.30 uur 

Zondag 10 september  Noorbeek  11.00 uur 

Zaterdag 16 september  Banholt  19.00 uur 

Zondag 17 september  Noorbeek  11.00 uur 

Zaterdag 23 september  Noorbeek  19.00 uur 

Zondag 24 september  Banholt  09.30 uur 

 

Terugblik jubileumfeest 80 jaar parochie Reijmerstok 

 

Met veel voldoening kijken we terug op ons 80-jarig jubileumfeest. Het 

was een geweldig mooi feest. Bij de voorbereiding kregen wij ontzettend 

veel medewerking van mede-parochianen. Denk daarbij aan het organisatie 

comité, de koorleden, de versiering, de  poetswerkzaamheden, de 

verzorging van de groenvoorziening op het kerkhof en rondom de kerk, 

opbouw en opruimen bij A gen Ing, spontane sponsoring, de muzikale 

opluistering door de fanfare etc..   

Vrijwel iedere hulpvraag leidde tot  

een positief antwoord. Al deze hulp  

is hartverwarmend en geeft ons de  

energie om verder te gaan op de  

ingeslagen weg. Onze parochie  

blijft in ontwikkeling en samen  

gaan we op naar de 100 jaar!! 

Het parochiebestuur (voorheen kerkbestuur) 

 



 

 

       Carnaval 2018  

 
   Noteer alvast in jullie agenda: 

 Zaterdag 13 januari 2018 zitting om 15.11 uur                                 

met  proclamatie jubileum Prinsenpaar 

 Vrijdag 9 februari 2018 receptie van 19.33 tot 20.33 uur 

Aansluitend opening carnaval in Reijmerstok met o.a.Dom en Doöl 

 Zondag 11 februari 2018 carnavalsoptocht 

 Dinsdag 13 februari 2018 Kinderdisco 

 

Wie wordt lid van de jeugdraad of Prins, of -Prinses, Nar of President 

bij de Durchduujerkes ?? Wij bieden alle kinderen van groep 6, 7 of 8 de 

mogelijkheid om lid te worden van onze jeugdraad. Gaarne horen wij of 

uw kind in ons komend carnavalsseizoen lid wil worden van de jeugdraad. 

Hieraan zijn geen kosten verbonden. Wel gaan wij er van uit dat uw kind 

in het bezit is van een zwarte spijkerbroek en een wit overhemd of blouse. 

 

Binnen de jeugdraad zijn er 2 bijzondere functies, namelijk die van 

president en nar. Alle kinderen van de jeugdraad komen hiervoor in 

aanmerking. Kinderen die woonachtig zijn in Reijmerstok en Terlinden 

kunnen zich opgeven voor prins of prinses.  

 

Ook aan prins of prinses worden zijn in principe geen kosten verbonden.  

Wij dragen zorg voor de cape, scepter/kroontje, ereplaat, onder-

scheidingen, prinsenwagen, snoep voor de optocht en consumpties tijdens 

de activiteiten. Heb je belangstelling voor de jeugdraad, Prins of -

Prinses, Nar of President bij de Durchduujerkes stuur dan een mailtje 

naar jmghhendriks@home.nl 

 

Heb je vragen, neem dan contact op met: Jos Hendriks 

De Reijmer 12, 6274 NB Reijmerstok, Tel: 043-4572026 of 06-52767776 

 

Alles uver de karnaval i Rimmesjtók vingt dier  op www.durchduujerkes.nl 

 

 

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


 

 

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


 

 

Zondag 10 en maandag 11 september 

GULPENER 

HOPOOGSTFEEST 

in Reijmerstok 

 
 
Zondag 10 september is het Hopoogstfeest, een evenement van         

13.00-20.00 uur voor iedereen en de toegang is gratis.  

Voor het programma kijk op www.gulpener.nl 

 

Maandag 11 september heeft de Gulpener haar relatie dag. Dan worden 

vooral mensen die een horecabedrijf hebben ontvangen.  

 

Vanaf 2008 werken op beide dagen rond 90 vrijwilligers van alle 

Reijmerstokse verenigingen.  

Samen slagen wij er in om die kwaliteit te leveren die de brouwerij vraagt. 

Ook in 2017 doen wij dit weer.  

Dit is een unieke kans om zonder risico inkomsten voor de vereniging te 

verwerven waarvan je lid bent of die je een warm hart toedraagt .  

 

Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor beide dagen.  

Heb je je nog niet opgegeven, stuur dan een berichtje naar 

jmghhendriks@home.nl of bel even. 

Vermeld even wanneer je wilt werken en voor welke vereniging.  

Samen met de Gulpener zetten we Reijmerstok weer op de kaart en gaan er 

twee geweldige dagen van maken.  

 

Werkgroep Hopfeesten 

Bert Lacroix en Jos Hendriks 

Secretariaat :  

De Reijmer 12, 6274 NB Reijmerstok 

T: 043-4572026 of 06-52767776        

E: jmghhendriks@home. 

 
 

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


 

 

Jonkheid Reijmerstok 

         Anno 1815 

 

Kermis Reijmerstok 2017 zit er al weer op. Een kermiseditie waar we met 

trots op terug kunnen kijken. Niet alleen vanwege de goed verlopen 

avonden, maar ook kijkend op het verloop van de opbouwweek. Met al 

onze fantastische en spontane vrijwilligers hebben we er ‘samen’ voor 

gezorgd dat er op 8, 9 & 10 juli een geweldige kermis voor ons allen klaar 

stond. Bij deze daarom ook een speciaal woordje van dank aan al deze 

vrijwilligers. Alle hulp kunnen we goed gebruiken en hopelijk zien we dit 

gebaar in de toekomst terug komen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In plaats van terugblikken op de kermisavonden, kijken we dit jaar even 

terug op dat gene waar we als dorp ‘samen’ voor zorgen. De Processie. Het 

belangrijkste onderdeel van ons hele kermisweekend en iets waar wij als 

Jonkheid met trots op terug kijken. Trots dat onze dorpsbewoners ieder jaar 

weer samenwerken om de straten te poetsen en te versieren. Al die 

prachtige rustaltaren en straatversieringen komen er namelijk niet voor 

niks. In de volgende link kunt u ook zelf zien wat voor prachtig plaatje het 

was. Graag bedanken wij u allen voor deze mooie zondagochtend/middag 

en uiteraard een speciale dank aan de mensen die een extra steentje hebben 

bijgedragen: https://www.youtube.com/watch?v=KfuQg2OJYIU  

Processie 2017 Reijmerstok - Limbabwe van boven - Kermis Reijmerstok 

– Haagstraat 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KfuQg2OJYIU


 

 

Maandagmorgen werd er weer een mooie jonkheidsmis voor ons verzorgd, 

waarna we vervolgens onder leiding van de fanfare door het dorp werden 

begeleid. In de middag had de familie Lacroix weer voor een heerlijke 

brunch gezorgd waarbij al onze dorpsbewoners konden aansluiten. Ook 

werd er aan de kleintjes gedacht en hebben verschillende kinderen de eer 

gehad om samen met de fanfare mee te lopen. Ook voor deze maandag-

ochtend/middag bedanken wij iedereen voor zijn/haar medewerking.  

 

Uiteraard kunnen wij niet aan alle wensen van ieder individu tegemoet 

komen. Wel doen wij er alles aan om het zo goed mogelijk voor iedereen 

op te lossen. Ook voor dit jaar: zijn er opmerkingen, tips, tops of andere 

aanpassingen die u ons wilt meegeven, laat het ons weten via 

info@jonkheidreijmerstok.nl of neem contact op met iemand van ons 

bestuur (contactgegevens zijn te vinden in het dorpsmagazine 2017). Wij 

zullen het meenemen voor volgend jaar en ‘samen’ kunnen we ervoor 

zorgen dat ons kleine dorpje één gemeenschap blijft waar we samen trots 

op mogen zijn. Toch nog benieuwd naar het verloop van onze 

kermisavonden? Bekijk onze aftermovie via de volgende link: 

https://www.youtube.com/watch?v=OY2HI000NHk - Aftermovie 

Reijmerstok 2017 

 

Tenslotte willen we nog even al onze sponsoren en alle omwonende van 

het kermisterrein bedanken.  Tot volgend jaar 7, 8 & 9 juli 2018! 

 

Jonkheid Reijmerstok 
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Samenstelling Parochiebestuur 

 

Pastoor Graat  Voorzitter en lid 043-4571221 /  06-13077296  

   kerkbestuur TerMar renegraat@home.nl 

 

Jef Denis  Penningmeester  06-12547867    

       jefbw9@gmail.com 

      

Eric Lemlijn  Secretaris  043-4572141 

       lemlijn@hetnet.nl 

 

Marjo Lacroix   Tevens lid van het 043-4571953 

   Kerkbestuur TerMar marjolacroix@ziggo.nl 

 

Tous Bastings  Tevens lid van het 06-80148206 

    Kerkbestuur TerMar 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 (okt.-nov.), 

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