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Joko is na een mooie vakantie weer goed van start gegaan. De eerste 

repetities zijn een feit en op zondag 10 september hadden we onze eerste 

uitvoering in de kerk van Schin op Geul. Na een gezellig ledenuitstapje op 

vrijdag 15 september zijn we weer helemaal opgeladen.  

 

De repetities voor Kerstmis gaan langzaam beginnen, maar eerst staat er 

nog een mis op de planning en wel op zondag 1 oktober in Margraten. Wie 

dan wil komen luisteren, is van harte welkom. De mis begint om 10.30 u in 

de kerk van Margraten. 

 

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

 

LITURGIE  -  DIENST AAN HET VOLK 

 

De liturgie is het geheel van gebeden en handelingen die een eredienst 

uitmaken. Zo kennen we allerlei vieringen zoals de Eucharistieviering, 

ofwel de Heilige Mis, Woord- en  Communieviering, Doopviering, 

Avondwake, Ziekenzalving, Kinderzegening, Allerzielenviering, 

Palmwijding, Eindejaarsviering, enz.  

 

In de Griekse geschiedenis, zo’n 2.000 jaar geleden, kende men het woord 

leitourgia en dat betekent: dienst aan het volk  - door hen die dat kunnen 

doen. Zo is dat ook met onze liturgie: bepaalde mensen in onze 

gemeenschap zetten zich in voor  het goed van anderen. Daarbij denk ik 



 

 

aan heel wat mannen en vrouwen die zich inzetten om de diensten zo goed 

mogelijk te laten verlopen. Een viering mag geen demonstratie zijn van 

wat bijvoorbeeld een koor per se wilt, noch van wat een pastoor alleen 

wilt. Bij de viering staat de dienstbaarheid voorop, zodat de mensen 

kùnnen vieren.  

 

Zo hebben we heel wat groepen die zich inzetten: de koren, de 

misdienaars, de acolieten, de lectoren, het processiecomité, de 

gezinsmisgroepen, de groepen van de Woord- en Communieviering, de 

mensen van de Avondwake, de dames van de Doopvoorbereiding, zij die 

Eerste Communie en het Vormsel voorbereiden, de kosters die de stille 

maar onmisbare krachten achter de liturgie zijn, een aantal mensen die ons 

laten genieten van een schone kerk en zij die hun talenten met ons delen 

om met bloemen de kerk te versieren: dat zijn de dames van de 

kerkversiering.  

 

Op deze manier is de liturgie een afspiegeling van het “kapitaal” van onze 

geloofsgemeenschap. Met en dank zij hen kunnen we ons geloof vieren in 

al haar rijke schakeringen. Zoals er grote verscheidenheid is in onze 

geloofsgemeenschap zo heeft onze liturgie ook allerlei aspecten. 

 

Het zou natuurlijk geweldig zijn als dit zo kan doorgaan. Daarvoor hebben 

we wel geregeld nieuwe mensen nodig, vanaf misdienaars tot en met koren 

en verschillende werkgroepen. De liturgie is er voor de mensen maar ze 

bestaat dank zij mensen die zich afvragen : “wat kan ik voor de 

gemeenschap doen ?” 

 

U bent van harte welkom om een bijdragen te leveren aan de Liturgie ! 

 

René Graat, mhm 

pastoor 

 
 

 

 



 

 

Merci-  Bedankt-  Grazie-  Danke schön  -  Thank you 

 

KVW 2017 stond in het teken van “Een reis rond de wereld”. De jeugd 

bouwde markante hutten uit Mexico, Amerika, China en Afrika. De 

kleuters bouwden een vakwerkhoes oet os sjoene Limburg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Luchtfoto: Maurice Geron, Yoeri Brasse) 

 

 

Maar het was niet alleen bouwen, ook spellen en een djembé workshop 

hoorde er dit jaar bij. Op een dag hadden sommigen zelfs verf achter hun 

oren hangen. Kortom: Plezier stond weer eens centraal in de laatste week 

van de zomervakantie.  

 

We kunnen KVW niet organiseren zonder de velen sponsoren en  

enorme inzet van verschillende mensen. Bijzonder dank aan: 

 

Alle kinderen en jeugd die mee deden; 

Alle hulpouders; 

Frans Lacroix Mechanisatie voor de skelterbaan; 



 

 

DJ Jeroen voor de muziek; 

Carnaval voor het werken op de afscheidsavond; 

Guido en Anita van Vlees op tafel voor het heerlijke vlees; 

Oudervereniging voor de tent; 

Chris Buskens voor het barbecueën;  

Sakura voor de sapkannen; 

Zeute Aardbei voor de drank; 

Roger Wouters voor de kisten en het podium; 

Mevrouw Moerdijk voor de soep; 

Puthof voor alle faciliteiten;  

Sil Habets voor het slaan van de palen en natuurlijk; 

Fanfare voor de muzikale optocht 

 

Namens het bestuur van KVW, hartelijk dank en tot volgend jaar! 

 14 t/m 17 augustus 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Kerkdiensten Reijmerstok in volgende maanden: 
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 

Zondag 4 maart    11.00 uur 

Zaterdag 10 maart    19.00 uur 

Zondag 18 maart    11.00 uur 

Zondag 25 maart    09.15 uur Palmzondag 

Vrijdag 30 maart    15.00 uur Goede Vrijdag 

Zaterdag 31 maart    20.30 uur Paaswake 

Zondag 1 april     09.30 uur 1e Paasdag 

Maandag 2 april    11.00 uur 2e Paasdag 

Zondag 8 april     09.30 uur 

Zaterdag 14 april    19.00 uur 

Zondag 22 april    11.00 uur 

Zondag 29 april    09.30 uur 

(Tevens is iedere woensdag om 10.00 uur een Leesmis) 

 

Aan alle ouders, grootouders en dorpsgenoten,                           

 

De donkere dagen voor de intocht van  

Sinterklaas naderen. Op 25 november  

bezoekt de Sint ons prachtige dorp.  

Graag nodigen we de kleine en “grote”  



 

 

kinderen uit om dit samen met ons te vieren. U en uw (klein)kinderen  

worden om 15:00u verwacht in gemeenschapshuis A gen Ing. 

 

Baby’s, dreumesen, peuters en alle basisschoolkinderen t/m groep 4: 
Zij zullen persoonlijk door de Sint en Piet toegesproken worden. Mocht u 

als ouder of grootouder uw (klein)kinderen hiervoor willen aanmelden dan 

vragen we u het volgende bij aanmelding in te leveren. 

-€5,-  

-Onderstaand briefje volledig invullen 

 

De kinderen van de groepen 5 t/m 8:  
Ook deze kinderen zijn van harte welkom. Zeker zo gezellig als ze nog 

jongere broertjes of zusjes hebben. Ze krijgen uiteraard ook een cadeautje, 

maar hoeven zich niet bij de goed heilig man te melden. Opgeven vooraf is 

wel belangrijk. Naast de €5,- ook aangeven, naam, geslacht en leeftijd. 

 

Voor alle andere geïnteresseerden is er een gezellig samenzijn 

gegarandeerd.  

Het drankbuffet is geopend!  

 

We hopen op een gezellige middag! Geef uw (klein)kinderen op voor 22 

oktober op door bijgaande strook in te leveren (in envelop) bij:  

Janice Bemelmans < Reijmerstokkerdorpsstraat 32, Reijmerstok> 

Cindy Lacroix < Brede Hoolstraat 1, Reijmerstok> 

 

Naam:    …………………………………………   M/V 

 

Leeftijd: …………………  Groep: ………….   Tel.nr: ……………… 

 

Hobby’s: .………………………………………………………..……… 

 

Belangrijke gebeurtenis van afgelopen jaar: 

……………………………………………………………………..…… 

 

Leuk weetje: 

………………………………………………………………………….. 
 



 

 

Kerkdiensten voor de maand oktober: 

 

 

 

Zondag 1 oktober, 09.30 uur Kermis 

 Opgeluisterd door Fanfare St. Franciscus 

  Misdienaar: Romy Rutten 

 Lector: Cindy Lacroix 

Voor de leden en overleden leden van Fanfare St. Franciscus 

(stichting) 

  Jaardienst voor Jan en Maria Spijkers-Hodiamont (stichting) 

  Jaardienst voor de overleden ouders Jaminon-Hamaekers (st.) 

  Jaardienst voor Pastoor Huijts (stichting) 

  Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting) 

  Voor Giel en Catharina Wouters-Lemmerlijn (stichting) 

  Jaardienst voor Jozef Denis en Anna Denis-Janssen 

  Voor Marie-Ange Mannens-Mordant 

  Jaardienst voor Pol Olislagers en Agnes en Jozef Olislagers-Nix 

  Voor een bijzondere intentie 

 

Woensdag 4 oktober, is géén Heilige Mis 

  

Zondag 8 oktober, 11.00 uur Woord- en Communiedienst 

  Orgelspel door Chris Wouters 

 Jaardienst voor Frans Lacroix, Catharine Lacroix-Schreurs en  

  zoon  Eugene, Barbara Lacroix en Josef Lacroix (stichting)  

  Zeswekendienst voor Toon Moerdijk  

  Jaardienst voor Frans Gijsens en Paulina Gijsens-Lemmerling 

 

Woensdag 11 oktober, 10.00 uur (Leesmis) 

Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zaterdag 14 oktober, 19.00 uur 

 Opgeluisterd door Reijmerklank 

  Misdienaar: Marcia Frijns 

 Lector: Robert Engelen 

Jaardienst voor Joseph Huijnen en voor Anna Huijnen-Jacobs  

(stichting) 

  Jaardienst voor Piet Lemmens en Riet Lemmens-Coenjaarts en  

 dochter Marion 

  Voor Marie-José Lemmens-Croonen 

 

Woensdag 18 oktober, 10.00 uur (Leesmis) 

 

Zondag 22 oktober, 09.30 uur 

 Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor 

  Misdienaar: Mathijs Heusschen 

 Lector: Cato Slenter 

  Voor familie Goessens-Pricken 

  Voor Jozef Jaminon en Maria Jaminon-Kroonen, voor Hub  

 Jaminon en Pierre Jaminon 

  Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Woensdag 25 oktober, 10.00 uur (Leesmis) 

 

Zondag 29 oktober, 15.00 uur Allerzielen i.s.m. Avondwakegroep 

 Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor 

 Misdienaar: Mathijs Heusschen, Marcia Frijns en Romy Rutten 

 Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting) 

  Voor de overledenen van de fam. Wouters-Geelen (stichting) 

 Voor Jef Huijnen 

  Voor Emiel en Maria Broers-Huijnen en schoonzoon Kees 

  Voor Hugo Hupperichs 

  Voor Hubert en Maria Peerboom-Hendrikx en Léon 

  Jaardienst voor Joep Magermans en tevens voor Roos 

 Magermans-Kevers, dochters Marit en Carla en schoonzoon Wiel 

  

 

 



 

 

Kerkdiensten voor de maand november: 

 

 

Woensdag 1 november, 10.00 uur (Leesmis) 

 

Zondag 5 november, 09.30 uur 

 Opgeluisterd door het kinderkoor 

  Misdienaar: Mathijs Heusschen 

 Lector: Marjan Habets 

Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting) 

 

Woensdag 8 november, is géén Heilige Mis 

 

Zondag 12 november, 11.00 uur 

 Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor   

Misdienaar: Marcia Frijns 

 Lector: Guido Lemlijn 

Voor Martin Croonen en Elise Croonen-Prevoo (stichting) 

  Jaardienst voor dhr. en mevr. van Haren-Gijsens (stichting) 

  Jaardienst voor de ouders Degandt-Fourgeaux en zoon Robert 

  (stichting) 

  Voor de overledenen van familie Lemlijn-Narinx 

  Jaardienst voor Giel Wouters en Jeannette Wouters-Schreurs 

  Voor familie Goessens-Pricken 

 

Woensdag 15 november, 10.00 uur (Leesmis) 

  Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Zondag 19 november, 09.30 uur 

 Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor 

  Misdienaar: Romy Rutten 

 Voor Jozef Jaminon en Maria Jaminon-Kroonen, voor Hub  

 Jaminon en Pierre Jaminon 

 Lector: Jos Hendriks 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Woensdag 22 november, 10.00 uur (Leesmis) 



 

 

Zaterdag 25 november, 19.00 uur 

  Orgelspel door Chris Wouters 

  Misdienaar: Mathijs Heusschen 

 Lector: Marlies Kleijnen 

  Voor Hendrik Hubert Noteboren (stichting) 

Voor de overledenen van de familie van Alfons Huijnen en  Anna 

Huijnen-Wouters (stichting) 

  Jaardienst voor Emiel en Maria Broers-Huijnen en schoonzoon  

  Kees (stichting) 

 Voor Marie-Ange Mannens-Mordant 

 

Woensdag 29 november, 10.00 uur (Leesmis) 

 

 

Opbrengst collecte KWF Kankerbestrijding van Reijmerstok en Terlinden 

het mooie bedrag van € 514,62. 

  

Hartelijk dank voor uw steun.  

Ook dank aan de collectanten, 

Namens KWF 

 

 

Welkom, nieuwe inwoners van Reijmerstok !! 

Als u sinds kort in Reijmerstok bent komen wonen en dit blad misschien 

voor het eerst leest: Onze parochiegemeenschap met pastoor Graat, het 

parochiebestuur en vele medewerkers en vrijwilligers heten u van harte 

welkom en wensen u heel veel geluk in uw nieuwe omgeving! 

Het parochiecontact wordt iedere 2 maanden gratis huis aan huis bezorgd, 

onder verantwoordelijkheid van het parochiebestuur.  Hierin vindt u alle 

informatie over onze parochie, kerk, verenigingen, activiteiten, etc.. U bent 

van harte welkom om hieraan deel te nemen.  

Wilt u kennis maken of hebt u een vraag aan onze pastoor of het 

parochiebestuur, neem dan gerust contact op. De contactgegevens staan 

aan de achterzijde van ieder parochiecontact. 



 

 

DOOPBIJEENKOMST 

 

In maart en juni zijn we met een aantal ouders bij elkaar geweest om de 

doop van hun kinderen voor te bereiden. Dat waren vruchtbare 

bijeenkomsten. Op 11 oktober a.s. organiseren we weer zo’n avond voor 

ouders die hun kindje willen laten dopen. Dit is niet alleen bestemd voor 

hen die al een kindje hebben, maar ook voor hen die denken een kindje te 

gaan krijgen. 

 

De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer half tien. Er zijn al 

enkele ouderparen die zich hebben aangemeld. We komen bij elkaar bij mij 

(Mheerderweg 5, Banholt). Je kunt je opgeven bij mij via e-mail 

(renegraat@home.nl) of via de App (06-13077296). De afspraak voor de 

doop datum zelf kun je dan of al eerder maken. Of erna. 

 

René Graat 

 

 

 

 

 
      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:renegraat@home.nl
mailto:franciscusgroepct@gmail.com


 

 

Fanfare St. Franciscus 

 

Op 6 en 7 augustus waren we samen met Harmonie 

Berggalm en de schutterij uit Noorbeek present tijdens de 

kermis in Terlinden. Ook op 25 augustus was het weer 

een leuke activiteit om de kinderen muzikaal te 

begeleiden tijdens de afsluiting van KVW.  

 

3 september was een stralende dag, de zon scheen in 

overvloed waardoor onze jubilarissen letterlijk en 

figuurlijk in het zonnetje konden worden gezet. De mis was weer erg 

sfeervol, buiten op de binnenplaats van De Puthof. Met prachtige muziek 

van onze eigen fanfare. Daarna werden de jubilarissen gehuldigd en volgde 

de druk bezochte receptie. Het bleef daarna nog lang gezellig! Het was 

weer een geweldig feest!  

 

 
 

10 en 11 september en de dagen voorafgaand en na de hopfeesten, hebben 

weer vele vrijwilligers voor onze vereniging gewerkt op de hopfeesten, we 

willen hen hiervoor heel erg bedanken! Ook een bedankje richting de 

werkgroep, super dat jullie je zo inzetten om ons dorp met zijn 

verenigingen de mogelijkheid te bieden om de verenigingskas te steunen. 



 

 

Maar natuurlijk ook een bedankje richting bierbrouwerij de Gulpener. 

Allemaal BEDANKT! 

 

Dit bedankje richting de brouwerij hebben we ook weer muzikaal mogen 

doen tijdens de serenade op de maandag. En wat was de sfeer goed, het 

enthousiasme van de bezoekers en de medewerkers van de Gulpener was 

weer top! 

 

 
 

Muzikaal zijn we gestart met veel nieuwe muziek, we hebben namelijk nog 

diverse activiteiten in het verschiet. 

 

1 oktober 9:30 uur luisteren we de H mis op ter gelegenheid van de 

Franciscus Kermis. Ook brengen we een bezoek aan het kerkhof. Dit jaar 

nodigen we iedereen uit om samen met ons richting het gemeenschapshuis 

te gaan. Hier staan wij vanaf 11 uur voor u paraat om deze vlaaikermis met 

jullie te vieren. Komt u ook een bakkie doen? We zorgen ook voor iets 

lekkers bij de koffie! 

 

In december zullen we present zijn tijdens de Kerst-in en zullen we samen 

met Joko op tweede Kerstdag zorgen voor de muzikale invulling. 

 

In januari en wel op zondag de 14de luisteren we de H mis op in 

Reijmerstok. En zoals de jubilarissen al beloofd hebben zullen we hier de 

door de jubilarissen geschonken muziekwerken ten gehore brengen.  

 



 

 

2018 lijkt nog ver weg maar we zijn alweer druk bezig met de 

voorbereiding van ons volgende themaconcert. Dit zal in het voorjaar van 

2018 gaan plaats vinden! Ook al nieuwsgierig wat we deze keer gaan 

doen? We hebben in 2018 een jubileum dus ……  

 

Ook zullen we actief blijven op het gebied van ons KiDZ project. Kom 

allemaal gerust kijken op zondag 1 oktober vanaf 11 uur in ons 

gemeenschapshuis. De KiDZ expositie is dan geopend en de kinderen 

zullen weer met veel plezier voor u optreden. 

 

Maar naast dit weekend werken we aan meer projecten. Zo is er overleg 

met de gemeente Gulpen-

Witten en Eijsden-Margraten 

om diverse projecten te starten 

om KiDZ in contact te 

brengen met kunst en cultuur! 

Ook zijn we druk bezig om te 

kijken hoe we invulling 

kunnen geven aan de 

muziekles die we voorheen 

verzorgden op de basisschool.  

Heb je interesse om muziek te maken dan kan dat. We nodigen jong en oud 

uit om eens kennis te komen maken. Aarzel niet, we zullen steeds samen 

kijken hoe we invulling kunnen geven aan het bijvoorbeeld leren van 

muziek, bespelen van een instrument of instromen binnen het korps. Ook 

andere instrumenten niet meteen gerelateerd aan een fanfare zijn welkom, 

muziek maken kan op veel manieren en het is super leuk om dit samen te 

doen. We gaan geen enkele uitdaging uit de weg, Dus meld je gerust aan 

bv bij een van onze bestuursleden ! 

 

Op 1 september is de inschrijving gestart voor de kunstenaars die graag 

willen deelnemen aan Kunstexpositie de Poorten van Reijmerstok.  

Tot 31 december kan men zich inschrijven via de website 

www.poortenvanreijmerstok.nl. Helpt u ons weer met reclame maken, de 

“poorten” komen er weer aan en wel op 21 mei 2018!  

 

Met muzikale groet,                                            Fanfare St. Franciscus 

http://www.poortenvanreijmerstok.nl/


 

 

Beste kinderen, ouders, oma's en opa's, 

 

 

Het nieuwe Duvelkes seizoen start weer naar de vakantie. We gaan weer 

een aantal super activiteiten opzetten. 

 

Zo kunt u al noteren: 

 

  *   25 november Sinterklaas. 

  *   16 december kerstknutselen 

 

En voor de bovenbouw staat nog een theater voorstelling in de planning! 

 

 

Verder zijn we op zoek naar mensen die een keer een activiteit mee willen 

opzetten.  

Voor Palmpasen zoeken 

we nog een handige 

timmerhulp.  

 

Aanmelden of meer 

informatie neem contact 

op met Joyce Wouters.  

06- 37346061 

 

 

Bent u nieuw in ons mooie dorp en heeft u een kind in de leeftijd van 4 t/m 

12 jaar kunt u zich aanmelden bij ons: duvelkesreijmerstok@gmail.com 

 

Wij hebben er zin in! 

 

Het bestuur van de Duvelkes 

 

 

 

 

 



 

 

 
10 oktober is Hilto, ledendag in Horst.  

 

16 oktober. 19.30 u Gemeenschapshuis AgenIng. 

Lezing door dr. Huyben, " met paard en hond van Tarife (zuid Spanje) naar 

de Noordkaap in Noorwegen."  

Geld wat gedoneerd wordt is voor het goede doel, Mama Alice.  

Introducees zijn welkom. 

 

dinsdag 24 oktober is kringcontactavond voor alle leden te Vijlen. 

Aanvang19.30u. 

 

Maandag 27 november 

Lezing door Leon Rademakers (bekend van L1) 

Masterclass "de natuur en het klimaat"  

Aanvang 19.30u in gemeenschapshuis AgenIng. 

Iedereen is welkom.  

 

- Kerstviering woensdag 20 december 2017.  

19.00u in schouwburg te Heerlen. 

Jack Vinders, theatervoorstelling Piekfain.  

Aanmelden bij het bestuur voor 1oktober in verband met reservering 

kaarten. 

 

 

Het Parochiecontact en andere informatie  

kunt u ook lezen op www.clusterterlinden.nl  

(onder Parochies, Reijmerstok) !! 

 
 

 

http://www.clusterterlinden.nl/


 

 

Heilige missen in de parochies Banholt en Noorbeek: 

 

Zondag 1 oktober  Banholt  09.30 uur 

Zondag 1 oktober  Noorbeek  11.00 uur  

Zaterdag 7 oktober  Banholt  19.00 uur 

Zondag 8 oktober  Noorbeek  09.30 uur 

Zondag 15 oktober  Banholt  09.30 uur 

Zondag 15 oktober  Noorbeek  11.00 uur 

Zaterdag 21 oktober  Noorbeek  19.00 uur 

Zondag 22 oktober  Banholt  11.00 uur 

Zondag 29 oktober  Noorbeek  09.30 uur 

Zondag 29 oktober  Banholt  11.00 uur 

Zondag 29 oktober  Banholt en Noorbeek 15.00 uur 

Zaterdag 4 november  Banholt  19.00 uur 

Zondag 5 november  Noorbeek  11.00 uur 

Zaterdag 11 november  Noorbeek  19.00 uur 

Zondag 12 november  Banholt  09.30 uur 

Zaterdag 18 november  Banholt  19.00 uur 

Zondag 19 november  Noorbeek  11.00 uur 

Zondag 26 november  Banholt en Noorbeek 09.30 uur 

 

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

Onderhoud (rondom) kerk en kerkhof 

 

De kerk, het kerkhof en alle groenvoorzieningen er omheen vragen om 

onderhoud. Veel werkzaamheden kunnen wij met hulp van vrijwilligers 

zelf uitvoeren. Iedere eerste zaterdag van de maand worden 

werkzaamheden aangepakt. Han (B&B) zorgt voor de koffie en rond de 

middag zijn we meestal klaar. 

 

Kunnen wij op zaterdagmorgen 7 oktober en 4 november rekenen op 

uw hulp? Wij beginnen om 9.00 uur. Voor vragen kunt u contact opnemen 

met Tous Bastings. 

 

Het kerkbestuur  
 

 



 

 

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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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 (dec.- jan.), 

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