
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TEL  JE  ZEGENINGEN 

 

Al heel wat jaren komen senioren van Reijmerstok elke week bijeen om 

van elkaars aanwezigheid te genieten in “A Gen Ing”. Sinds enkele weken 

bestaat die mogelijkheid ook in Noorbeek in de ‘Hoeskamer’ – al is die 

niet alleen voor senioren bedoeld en is die gevestigd in het volledig 

vernieuwde en gezellige  “Maison  Village”.  Terwijl ik dit schrijf, zijn in 

Banholt een aantal mensen druk bezig om binnenkort ook daar een 

‘Hoeskamer’ te organiseren. Dit zal dan plaatsvinden in gemeenschapshuis 

“ ’t Patronaat”, wat prachtig gerenoveerd zal zijn. Al deze activiteiten zijn 

mogelijk dank zij de inzet van hard werkende, dienst- en beschikbare 

vrijwilligers. Zij zijn een zegen. Voor ons allemaal. 

 

Ben je dit jaar op vakantie geweest? Misschien heeft die tijd – of een ander 

moment – je de kans gegeven nieuwe kanten te ontdekken in je relatie met 

je partner, een goede vriendin of vriend. Een ontdekking waardoor je 

minder woorden nodig hebt om met elkaar te delen en waardoor je meer 

innerlijke en blijvende vreugde voelt als je aan je partner, vriend, vriendin 

denkt. Kortom: een ontdekking die je dichter en hechter bij elkaar heeft 

gebracht. Een zegen voor jullie beiden. 

 

In dit jaar dat tegen het einde aan begint te lopen, hebben jullie misschien 

een kindje gekregen, ben je (weer) opa of oma geworden, is je kind 

geslaagd op school of voor het rijbewijs, heb je een (betere) baan gekregen, 

is je club in de prijzen gevallen, heb je er een goed toneel seizoen op zitten, 

ben je blij geworden door wat je hebt kunnen betekenen voor statushouders 

en heb je kunnen weerstaan aan de verleiding om tegenover elke zegening 

een tegenslag te bedenken?  Als je daar blij van wordt, dan ben je bezig je 

zegeningen te tellen. 

 

Dat wens ik ons allen toe in deze laatste weken van dit jaar. Wellicht 

kunnen we elkaar daar een beetje bij helpen  ?! 

 

Ook namens het Parochiebestuur wens ik jullie  

allemaal zegen-rijke feestdagen met Kerstmis en  

de jaarwisseling. 

 

René Graat, mhm 

pastoor 



Statiegeldflessen actie 

De jeugdafdeling van voetbalvereniging BMR is 

voornemens op zaterdag 30 december aanstaande haar 

jaarlijkse statiegeldflessen ophaalactie in Reijmerstok 
en Terlinden te organiseren.  

Vanaf  10.00 uur zullen onze jeugdspelers al uw 

statiegeldflessen, te weten plastic statiegeldflessen, melkflessen, bierflesjes 

en eventuele kratjes, komen ophalen. Als service nemen wij graag uw lege 

glasafval mee en zullen dit met plezier deponeren in de glasbak. 

Indien u onze jeugdspelers wilt steunen vragen wij u vriendelijk om uw 

statiegeldflessen te bewaren tot zaterdag 30 december a.s. Gelieve de 

gespaarde statiegeldflessen en overig glasafval goed zichtbaar buiten te 
zetten. 

Hartelijk dank voor uw medewerking !  

BMR wenst u - namens onze jeugdleden, donateurs en sponsors - fijne 

feestdagen toe en een gezond en sportief 2018. 

 

 

 

 

 

 

KERSTVIERING OUDERENSOOS   

 

Op woensdag 20 december 2017 houdt de Ouderensoos Gulpen-

Reijmerstok haar Kerstviering. Dat gebeurt samen met de plaatselijke 

afdeling van de Zonnebloem. 

 

De viering is in het Gemeenschapshuis A gen Ing en begint om 14.00 uur.  

Voorganger is Deken Bronnenberg. 

Muzikale opluistering door zangkoor Zingend Genieten. 

 

 

 



Kerkdiensten Reijmerstok in volgende maanden: 
 

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 

Zaterdag 21 april    19.00 uur 

Zondag 29 april    09.30 uur 

Zaterdag 5 mei     08.30 uur kapel Terlinden 

Zaterdag 5 mei     19.00 uur 

Donderdag 10 mei    11.00 uur Hemelvaart 

Zaterdag 12 mei    08.30 uur kapel Terlinden 

Zondag 13 mei     09.30 uur 

Zaterdag 19 mei    08.30 uur kapel Terlinden 

Zaterdag 19 mei    19.00 uur 

Zaterdag 26 mei    08.30 uur kapel Terlinden 

Zondag 27 mei     11.00 uur 

Zondag 3 juni     09.30 uur 

Zaterdag 9 juni     19.00 uur 

Zaterdag 16 juni    19.00 uur 

Zondag 24 juni     11.00 uur 

Zondag 1 juli     09.30 uur 

Zondag 8 juli     09.30 uur Kermis 

 

(Tevens is iedere woensdag om 10.00 uur een Leesmis) 

 

 

 



ONZE MISDIENAARS 

 

Momenteel telt onze parochie DRIE misdienaars. Soms vier.  

Ik ben deze misdienaars heel dankbaar, want ze zijn een zichtbare 

meerwaarde voor onze Liturgie. Ze zijn  van een gevorderde (middelbare 

school-)leeftijd waardoor ze misschien niet al te lang meer kunnen helpen 

bij de vieringen in de kerk. Ik bewonder sommigen onder hen, die tijdens 

de nacht van zaterdag op zondag best wel een zwaar programma hebben 

waardoor ze ’s zondags nog maar kleine oogjes hebben voor de Mis. 

MAAR ZE ZIJN ER ! Nog. Het zou best jammer zijn als er geen 

misdienaars meer zijn. De laatste nieuwe is erbij gekomen in 2010…. 

           

Mochten er kinderen zijn die misdienaar willen worden: dan heel graag !! 

Ze kunnen zich opgeven bij mij. Op de achterkant van dit Parochiecontact 

staat hoe je me kunt bereiken.  

 

René Graat, pastoor 

 

 

 

 

Joko maakt zich op voor een mooie Kerst 

 

Al enkele weken is Joko druk bezig met de voorbereidingen voor Kerstmis. 

Wie het resultaat van al deze repetities wil komen beluisteren, is natuurlijk 

van harte welkom op onze jaarlijkse Kerst-inn op zaterdag 16 december.  

 

Met Kerst zelf zingen we dit jaar op tweede Kerstdag in de kerk van 

Reijmerstok, om 9.30u. We luisteren deze mis samen met de fanfare op, 

dus dat belooft een mooie muzikale ochtend te worden!  

 

Maar voor het zover is, geven we een voorproefje van ons kerstrepertoire 

op zondag 10 december aan de bewoners van de Appelgaard. Diezelfde 

dag vindt er een speciale Kerst Sale wandeling plaats in Margraten en ter 

gelegenheid daarvan zullen wij rond 13 uur ook wat kerstnummers laten 

horen op het Amerikaplein in Margraten.  

 

Kansen genoeg dus om naar Joko te komen luisteren met en rond Kerst. 

Wij wensen iedereen alvast hele fijne feestdagen! 



Kerkdiensten voor de maand december: 

 

 

Zondag 3 december, 11.00 uur 

Opgeluisterd door het kinderkoor 

  Misdienaar: Mathijs Heusschen 

 Lector: Cato Slenter 

 

Woensdag 6 december, 10.00 uur leesmis 

 

Zondag 10 december, 11.00 uur 

Orgelspel door Chris Wouters 

  Misdienaar: Marcia Frijns 

 Lector: Guido Lemlijn 

Jaardienst voor Juf en Miet Noteboren, tevens verjaardag van Juf   

 Noteboren (stichting) 

  Voor Annie en Harie Wouters-de Bie (stichting) 

 Jaardienst voor Anne Slenter 

  Eerste jaardienst voor Hugo Hupperichs 

 Voor Jef Huijnen 

 

Woensdag 13 december, 10.00 uur leesmis 

 

Zaterdag 16 december, 19.00 uur 

Opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor 

  Misdienaar: Mathijs Heusschen 

 Lector: Robert Engelen 

 Eerste jaardienst voor Giel Magermans 

  Jaardienst voor de ouders Jan en Agnes Roijen-Reinders en zoon  

 Jo, en tevens voor Bernadette, Annie en Jos 

 Jaardienst voor de ouders Herman en Anna Reinders-Peerboom en  

 kinderen 

  Jaardienst voor Jac en Hermiene Lardinois-Roijen 

  Voor Mevr. Reijnders-Roijen en dochter Gonnie Partouns-Reinders 

 Voor Marie-Ange Mannens-Mordant 

 

Woensdag 20 december, 10.00 uur  is geen leesmis i.v.m. kerstsviering in 

A gen Ing om 14.00 uur 

  



Zondag 24 december, 20.30 uur Nachtmis 

Opgeluisterd door door het Kerkelijk Zangkoor 

 Misdienaar: Romy Rutten 

 Lector: Marlies Kleijnen 

  Voor Jeanne en Eduard Kikken-Huntjens 

 

Maandag 25 december, 11.00 uur 1e Kerstdag  

  Woord- en Communiedienst 
Opgeluisterd door het kinderkoor 

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

 

Dinsdag 26 december, 09.30 uur 2e Kerstdag 

Opgeluisterd door Joko en Fanfare St. Franciscus 

  Misdienaar: Romy Rutten 

 Lector: Guido Lemlijn 

 Jaardienst voor Gerard Cerfontaine (stichting) 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Woensdag 27 december, 10.00 uur leesmis 

  Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten voor de maand januari: 

 

 

Maandag 1 januari, 11.00 uur Nieuwjaar 

Opgeluisterd door het kinderkoor 

  Misdienaar: Marcia Frijns 

 Lector: Cindy Lacroix 

Na de Heilige Mis is in de kerk een Nieuwjaars treffen 

 

Woensdag 3 januari, 10.00 uur leesmis 

 

 



Zondag 7 januari, 09.30 uur 

Opgeluisterd door Reijmerklank 

  Misdienaar: Mathijs Heusschen 

 Lector: Marjan Habets 
 Voor Guillaume Wouters en fam. Pierre Wouters-Geelen (st) 

  Voor Angeline Peerboom (stichting) 

  Jaardienst voor Luuk Royen (stichting) 

Woensdag 10 januari, 10.00 uur leesmis 

 

Zondag 14 januari, 09.30 uur Kermis St.Antonius, tevens broodzegening 

Opgeluisterd door fanfare St. Franciscus 

  Misdienaar: Romy Rutten 

 Lector: Cato Slenter 

Voor Maria Catherina Wouters-Lemmerlijn en Giel Wouters (st)    

 Jaardienst voor Hubert en Bertha Eijgelshoven-Marcus en zoon   

  Zefke (stichting) 

  Voor mevr. Hartmans-Klinkenberg (stichting) 

 Jaardienst voor Jozef Jaminon en Maria Jaminon-Kroonen, en  

 tevens voor Hub en Pierre Jaminon (stichting) 

  Voor Pastoor Huijts (stichting) 

  Voor Pastoor Martens (stichting) 

  Voor Jan en Bertha Roex-Paulissen 

  Jaardienst voor Marcel Kleijnen en Elisa Kleijnen-Gijzens 

 

Woensdag 17 januari, 10.00 uur leesmis 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Zaterdag 20 januari, 19.00 uur 

Opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor  

  Misdienaar: Mathijs Heusschen 

 Lector: Robert Engelen 

  Voor Pol Olislagers wegens zijn verjaardag en voor Agnes en Jozef  

  Olislagers-Nix 

  Voor Emiel en Maria Broers-Huijnen en schoonzoon Kees 

 Voor Marie-Ange Mannens-Mordant 

 

Woensdag 24 januari, 10.00 uur leesmis 

 



 

Zondag 28 januari, 11.00 uur 

Orgelspel door Chris Wouters 

  Misdienaar: Marcia Frijns 

 Lector: Jos Hendriks 

  Jaardienst voor Anna Huijnen-Jacobs en tevens voor Joseph  

 Huijnen 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Woensdag 31 januari, 10.00 uur leesmis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toost op 2018 !!  

Beste parochianen, 

Het is inmiddels een traditie: Net als  

voorgaande jaren, willen wij u graag  

uitnodigen om op maandag 1 januari  

samen met ons te toosten op het nieuwe jaar. Dit zal gebeuren in 

onze kerk, na afloop van de Heilige Mis (van 11.00 uur).  

Wij verheugen ons op uw aanwezigheid!! 

RK Parochie St. Franciscus van Assisië Reijmerstok 

Het kerkbestuur 

 



Fanfare St. Franciscus 

 

Oktober kermis, we luisterde de H mis op in de kerk en 

brachten een muzikaal bezoek aan de kerkhof. 

Aansluitend maakte we een tocht richting het 

gemeenschapshuis. Samen hebben we hier gezellig 

kunnen genieten van een kop koffie met vlaai. Maar ook 

was er de expositie van het KiDZ weekend. 

 

Op zaterdag 30 september was de basisschool gevuld met 

vele kinderstemmen en muzikale klanken. Kinderen uit Reijmerstok, 

Terlinden, Noorbeek, Slenaken, Mheer en Banholt deden mee aan het 

KiDZ weekend. De kinderen namen deel aan de workshops: takkenbeesten 

maken, schilderen, sculpturen boetseren, slagwerk, gingen aan de slag met 

klei, maakte een kunstzinnige knikkerbaan en zette hun beste beentje voor 

bij de workshop dans van Jump en zongen als nachtegaaltjes tijdens de 

zangworkshop. Er werd heel veel plezier gemaakt samen met alle 

kunstenaars en vrijwilligers.  

 

Alle gemaakte kunstwerken en ingestudeerde optredens vonden op zondag 

1 oktober plaats in ons gemeenschapshuis. Het was een prachtige expositie 

met vele kunstwerken die trots door de kinderen werden getoond. Ook 

waren er de optredens van hun dans en gingen ze helemaal los met de 

uitvoering van de slagwerk workshop. De kinderen maar ook andere 

aanwezige genoten zichtbaar.  

 

Horen jullie het ook al, de “jingle bells” op dinsdag klinkt de kerstmuziek 

alweer goed. We zijn ons dan ook aan het voorbereiden op onze volgende 

uitvoering tijdens de Kerstperiode. 16 december maken we muziek tijdens 

de Kerst Inn. Tweede Kerstdag om 9.30 uur luisteren we samen met Joko 

de H mis op in Reijmerstok. 

 

Naast kerstmuziek zijn we ook druk met de muziek voor het opluisteren 

van de H. mis op zondag 14 januari 9.30 uur wederom in Reijmerstok. 

Zoals de jubilarissen beloofde tijdens onze jubileumviering zal op deze 

zondag, de twee geschonken werken door de jubilarissen, worden 

uitgevoerd. Ook benieuwd? Kom luisteren 14 januari.    

 



Kunstexpositie De Poorten van Reijmerstok beleefd in 2018 een jubileum. 

Maar liefst voor de 10de keer zal dit evenement georganiseerd worden. Het 

comité is hier alweer geruime tijd mee bezig. In september is de 

inschrijving gestart voor de kunstenaars, deze sluit op 1 januari.  

 

Maar ze hebben nog meer voor ons in petto……. We zullen u de komende 

tijd hierover gaan informeren. Een van deze activiteiten met betrekking tot 

dit jubileum zal het themaconcert zijn van de fanfare. Een concert helemaal 

in het teken van De Poorten van Reijmerstok. Met het concert de vrienden 

van De Poorten van Reijmerstok hopen we u muzikaal mee te nemen 

richting onze jubileum editie op 21 mei 2018! Noteer alvast zondag 22 

april in uw agenda!  

 

De agenda op een rijtje: 

16 december   Kerst inn 

26 december 9.30 uur Opluisteren H mis te Reijmerstok 

14 januari 9.30 uur Opluisteren H mis te Reijmerstok 

18 maart 13.30 uur Gemeentelijk muziektreffen 

22 april  Themaconcert “De vrienden van de Poorten” 

 

We wensen iedereen muzikale Kerstdagen toe en een knallende 

jaarwisseling!  

 

Met muzikale groet, 

Fanfare St. Franciscus 

 

 
      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


Heilige missen in de parochies Banholt en Noorbeek: 

 

Zaterdag 2 december  Noorbeek  19.00 uur 

Zondag 3 december  Banholt  09.30 uur 

Zaterdag 9 december  Banholt  19.00 uur 

Zondag 10 december  Noorbeek  09.30 uur 

Zondag 17 december  Banholt  09.30 uur 

Zondag 17 december  Noorbeek  11.00 uur 

Zondag 24 december  Banholt  18.00 uur 

Zondag 24 december  Noorbeek  19.00 uur 

Zondag 24 december  Banholt en Noorbeek 23.00 uur 

Maandag 25 december  Banholt  09.30 uur 

Maandag 25 december  Noorbeek  11.00 uur 

Dinsdag 26 december  Banholt  09.30 uur 

Dinsdag 26 december  Noorbeek  11.00 uur 

Zondag 31 december  Banholt   09.30 uur 

Zondag 31 december   Noorbeek  11.00 uur 

Maandag 1 januari  Banholt  11.00 uur 

Zaterdag 6 januari  Noorbeek  19.00 uur 

Zondag 7 januari  Banholt  11.00 uur 

Zaterdag 13 januari  Banholt  19.00 uur 

Zondag 14 januari  Noorbeek  11.00 uur 

Zondag 21 januari   Noorbeek  09.30 uur 

Zondag 21 januari  Banholt  09.30 uur 

Zaterdag 27 januari  Noorbeek  19.00 uur 

Zondag 28 januari  Banholt  09.30 uur 

 

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

Onderhoud (rondom) kerk en kerkhof 

 

De kerk, het kerkhof en alle groenvoorzieningen vragen om onderhoud. 

Veel werkzaamheden kunnen wij dankzij vrijwilligers zelf uitvoeren.   

 

Nu is even winterstop. Vanaf maart 2018 worden weer iedere eerste 

zaterdag van de maand deze werkzaamheden aangepakt.  

 

Wij danken alle vrijwilligers voor hun bijdrage in het afgelopen jaar!! 

 

Het kerkbestuur  



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. 

 

 

ZIJ ACTIEF REIJMERSTOK 

 

Als laatste activiteit van dit jaar is er een Kerstviering in schouwburg te 

Heerlen op woensdag 20 december. Theatervoorstelling Piekfain.  

 

Maandag 22 januari 2018  is de jaarvergadering van ZijActief in 

verenigingslokaal A gen Ing met aansluitend kienen. 

 

Wij wensen iedereen gezellige Kerstdagen en een gezond en gelukkig 

2018 !!! 

 

Het bestuur van Zijactief Reijmerstok.             

 

                                     



Bestellen van Heilige Missen 

Misintenties kunnen middels onderstaand formulier schriftelijk worden 

aangevraagd. 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, Etalage). 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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstvoettocht Valkenburg - Banneux op zondag 24 december 2017 

    

Op zondag 24 december vindt weer de traditionele Kerstvoettocht plaats 

van Valkenburg naar het in de Belgische Ardennen gelegen bedevaartsoord  

Banneux.  Na de reiszegen aan het eind van de pelgrimsmis  om 8.30 uur 

in de H.H. Nicolaas- en Barbarakerk te Valkenburg beginnen de 

bedevaartgangers rond 9.00 uur aan de 51 km. lange voettocht naar 

Banneux. 

 

De bedevaartroute wordt middels borden goed aangegeven en loopt van 

Valkenburg via Sibbe en Margraten naar de grensovergang De Plank en 

dan via Aubel, Charneux, Battice en Pepinster naar Banneux. Onderweg 

aansluiten is ook mogelijk. Aan de pelgrimsweg  zijn genoeg 

mogelijkheden tot rust in diverse cafeetjes en herbergen. Ook in de kerk 



van het plaatsje Lambermont en in de kapel van het gehucht Tancrémont is 

men welkom voor een moment van rust en bezinning 

. 

De organisatie zorgt voor volgbusjes tijdens de tocht en het Rode Kruis 

van Valkenburg zal eveneens op de pelgrimsroute  aanwezig zijn. 

Indien iemand niet verder kan lopen of medische hulp nodig heeft dan 

wordt assistentie verleend . 

 

Om 21.00 uur begint in de Boodschapskapel te Banneux de Kerstnachtmis 

die muzikaal opgeluisterd wordt door het leerlingenorkest van Harmonie 

Walram uit Valkenburg  o.l.v. Jos Paffen. 

 

Voor de pelgrims die niet over eigen vervoer terug beschikken vertrekken 

na de Kerstnachtviering  rond  22.30 uur  bussen  naar Valkenburg, Eijsden 

en Maastricht. Wil men zeker zijn van een zitplaats dan dient men zich 

uiterlijk zondag 17 december aan te melden bij  Roos Spits-Vossen, Stiena 

Ruypers Park 4  te Valkenburg, tel. 043 – 6015447 

 

De intentie van deze Kerstvoettocht is: Dat de vreugde van het geloof de 

tegenslagen in het leven overwint. 

 

Een goede conditie, doelmatige kleding en goed schoeisel zijn vereist 

gezien de mogelijk winterse omstandigheden en de zwaarte van de tocht. 

Daar er ook gelopen wordt tijdens donkere uren worden voor de veiligheid 

een reflecterend vest en zaklamp aanbevolen. 

 

Meer info: www.kerstvoettochtbanneux.nl  of op het hierboven vermelde 

telefoonnummer. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kerstvoettochtbanneux.nl/


DOOPVOORBEREIDING 

 

Je kind laten dopen is een hele beslissing en nodigt uit tot nadenken. Dat 

hebben we het afgelopen jaar drie keren gedaan met zestien ouderparen . 

De reacties die we hierop kregen hebben ervoor gezorgd dat we hiermee 

willen doorgaan. “We”: dat zijn een viertal dames uit Noorbeek en Banholt 

die bij de doopsel voorbereidingsgroep zijn en ondergetekende.  

 

Ook als je al eerder een kindje hebt laten dopen, dan is het fijn om deel te 

nemen aan deze uitwisseling – bovendien horen we ook graag mensen die 

er al eerder mee begonnen zijn. Deze avond begint om half acht en duurt 

zo tot een uur of half tien en werd tot nu toe bij mij op de pastorie van 

Banholt gehouden. Er zijn dan ook dames bij van de voorbereidingsgroep. 

Voor het komende jaar 2018 zijn de  volgende data gekozen voor de 

ouders:   21 februari   -   13 juni   -   24 oktober.   

     

Jullie kunnen kiezen naar welke datum jullie willen komen en laat het mij 

dan weten. Daarna kijken we naar de doopdatum voor jullie kindje zodat 

degenen die erbij moeten zijn er dan ook bij kunnen zijn. 

 

René Graat, 

Pastoor 

 

 

 

Nieuwe verwarming in onze kerk 

 

De verwarmingsinstallatie in onze kerk is inmiddels 50 jaar oud en aan 

vervanging toe. Na uitgebreide advisering, en het aanvragen en bespreken 

van offerten, is wederom gekozen voor een gasgestookte luchtverwarming. 

Deze wordt geïnstalleerd door de firma Mahr uit Aken. 

 

De afgelopen weken was dan ook geen verwarming in onze kerk. Toen het 

echt koud begon te worden hebben wij gezorgd voor een noodoplossing. 

Dat is vanaf nu hopelijk niet meer nodig.  Bij het verschijnen van dit 

parochiecontact zijn de installatiewerkzaamheden begonnen of wellicht al 

voltooid. Vanaf nu dus hopelijk geen koude voeten meer in onze kerk.  

 

Het kerkbestuur 



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 (feb.- mrt.), 

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

Zie ook onze website: www.clusterterlinden.nl 
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