Parochiecontact
RK Parochie St. Franciscus

Enkele mooie teksten die de kinderen op eerste Kerstdag tijdens de
Woord- en Communieviering op hun vredeswens blaadjes hebben
gezet. Zo vanuit het hart gewenst. Chapeau aan alle kinderen die
hieraan deelnamen!!

Editie 54: februari / maart 2018

Nieuwe verwarming in onze kerk
Onze kerk is voorzien van een nieuwe verwarmingsinstallatie. Een forse
investering, maar wel noodzakelijk. Het systeem is zo ontwikkeld, dat we
de kerk efficiënter opwarmen en op temperatuur kunnen houden. De
komende tijd zullen we dit nog verder optimaliseren. Ook is de installatie
voorzien van filters, die vervuiling van de wandschilderingen voorkomen.
Het kerkbestuur

SPROOKJE, OF …… ?
Er was eens een reiziger op weg door de woestijn. Hij was al lang aan het
lopen. Hij trok vooral ’s nachts verder want dan was het niet zo warm.
Op een goede nacht, terwijl hij voortzeulde door het rulle zand, voelde hij
dat er ook steentjes onder zijn voeten lagen daar waar hij liep. Opeens
hoorde hij een stem die zei: “Raap die steentjes op en steek ze in je
broekzak”. De man vond dat hij wel wat anders te doen had als ook nog
wat kiezel mee te slepen en liep door. Maar die stem sprak weer om hem
aan te sporen zijn zakken te vullen. Uiteindelijk, na de zoveelste keer en
om van het gezever af te zijn, bukte de man zich en raapte enkele steentjes
op en sjokte verder. Van die stem hoorde hij niets meer.
Hij liep verder en verder en omdat hij de weg niet wist, ging hij dan weer
eens linksaf dan weer eens rechtsom. Tegen de morgen begon het wat
lichter te worden. Hij dacht aan de steentjes en wilde ze weg gooien. Toen
hij ze tevoorschijn haalde, bleken die steentjes diamanten te zijn. Hij kon
zich wel voor z’n hoofd slaan omdat hij er zijn zakken niet mee had
volgestopt. Jammer.
Waarom dit verhaaltje ? op dit ogenblik leest u het Parochiecontact. Er
staan belangrijke artikeltjes in voor onze dorpsgemeenschap – teksten waar
een aantal mensen hard aan gewerkt hebben om onze gemeenschap
levendig te houden.
Gelukkig zijn er heel wat mensen die dit blad in huis krijgen. De keerzijde
van de medaille is dat het mij opgevallen is dat er nogal wat mensen zijn
die niet of maar half lezen wat erin staat. Of dat dit blad gauw verhuist naar
het schuurtje achterom, bij de rest van het oud papier.
Er wordt heel wat tijd besteed aan facebook, twitter, instagram, enz. …. en
zo lang duurt het nu ook weer niet om dit blad te lezen. Vaker als eens
staan er belangrijke zaken in. Als je die links,
of onder je voeten, laat liggen: Jammer.
Veel leesplezier,
René Graat, mhm
pastoor

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat
markante gebouw, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is
de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt.
Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan
te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten.
Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op
belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost
geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting,
personeelskosten, het parochiecontact, pastorale en missionaire projecten.
Het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en
u en vele anderen welkom te heten.
Denk daarom aan uw jaarlijkse gezinsbijdrage. Voor eventuele vragen kunt
u contact opnemen met Jef Denis. Contactgegevens en
bankrekeningnummer staan op de achterzijde van dit parochiecontact.
-----------------------------------------------------------------------------------------Armoedebestrijding in Mbala, Zambia
De Vastentijd komt er weer aan. Het campagne-project 2018 brengt ons
naar het Mbala-district in het uiterste noorden van het Afrikaanse land
Zambia. Daar wordt steun gevraagd voor het sociale werk van de Zusters
van de Heilige Harten van Jezus en Maria.
Met hun sociale werk banen de zusters een weg voor de overheid door het
opzetten van hulp, zoals een ziekenhuis of een middelbare school. Zodra
het kan dragen ze het project geleidelijk over aan de overheid.
In de komende weken ontvangt u meer informatie over dit project
waarvoor het Missiecomité in de week voor Pasen (26 – 31 maart 2018)
een inzameling zal houden.
Parochieel Missiecomité Reijmerstok

Kerkdiensten Reijmerstok in volgende maanden:
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)
-----------------------------------------------------------------------------------------DOOPVOORBEREIDING
Zoals reeds eerder in dit blad is aangegeven, zullen er ook dit jaar avonden
georganiseerd worden voor ouders die hun kindje willen laten dopen. Deze
bijeenkomsten zijn bij mij op de pastorie en duren van half acht tot
ongeveer half tien.
De data voor dit jaar zijn: 21 februari, 13 juni en 24 oktober.
Jullie kunnen je opgeven bij ondergetekende: 457 1221 of 06 13077296 of
renegraat@home.nl
René Graat

Fanfare St. Franciscus
2018 staat in het teken van 10 jaar Kunstexpositie De
Poorten van Reijmerstok! Een jubileumjaar welke we
samen met u gaan vieren. En niet alleen op
Pinkstermaandag 21 mei.
De inschrijving van de kunstenaars is per 1 januari
gesloten. Met veel trots kunnen we vertellen dat we vele
inschrijvingen hebben ontvangen. Maar liefst 120
aanmeldingen! We kunnen helaas maar 70 kunstenaars plaatsen en we
zullen dus kunstenaars moeten
teleurstellen. De kunstcommissie
is druk bezig met de inrichting
van de expositie. Dit is nog een
heel karwei. Er zijn weer
bijzonder mooie werken in
verschillende
disciplines
geselecteerd. Het belooft weer
een afwisselende en verrassende
expositie te worden.
In de aanloop richting 21 mei zal er nog van alles gebeuren in het dorp, laat
u maar verrassen!
Op 22 april gaan we het jubileum muzikaal met u vieren. Op de Puthof
zullen we samen met onze eigen muziekverenigingen uit het dorp een
gevarieerd concert verzorgen. Ook zullen er nog enkele andere verrassende
optredens plaatsvinden. Maar ook vindt er dan een wedstrijd plaats voor
kunstenaars die de laatste drie plekken van de kunstexpositie zullen
proberen te bemachtigen. Er zal binnenkort een wedstrijd worden
uitgeschreven waaraan alle kunstenaars die niet zijn geselecteerd of zich
niet hebben aangemeld, aan mee mogen doen. Men mag allemaal in het
thema van dit jaar: “Natuurlijk” een kunstwerk inleveren. Op 22 april
vragen we dan om uw hulp….. u gaat namelijk stemmen welke
kunstenaars op 21 mei hun kunstwerk mogen exposeren tijdens de Poorten
van Reijmerstok. Mogen we op uw stem rekenen? Schrijf 22 april in uw
agenda en mis dit bijzondere concert en wedstrijd niet.

Echter de poorten zouden de poorten niet zijn als we ook dit jaar niet weer
met u als vrijwilliger onze gasten een super leuke dag gaan bezorgen.
Daarom zullen de verenigingen weer worden aangeschreven om hun leden
op te geven als vrijwilliger. Maar we komen ook weer aan de deur om uw
medewerking te vragen als vrijwilliger. In de week van 12 tot en met 23
maart kunt u ons aan de deur verwachten. Vooraf ontvangt u hierover nog
een brief in uw brievenbus.
Op 21 mei hebben we ook weer bijzondere activiteiten weten vast te
leggen. We houden het echter nog even spannend….. Een tipje van de
sluier: Marjon Lambriks zal met zeer getalenteerde vrienden weer een
mooi programma verzorgen in de kerk.
Organisatorisch slokt de poorten natuurlijk nu veel van onze aandacht op,
maar we zijn daarnaast ook nog met andere activiteiten bezig. Tijdens de
kerstviering van Harmonie
St. Petrus uit Gulpen
traden twee leerlingen op.
Maurice en Nathan zitten
in Gulpen op school en
hebben
hier
in
samenwerking met de
harmonie
blokfluitles.
Maurice
en
Nathan
speelden een prachtig
jingle bells voor ons en
dat na pas 8 weken les.
Top gedaan heren!
In de aanloop naar Kerst namen we deel aan de Kerst inn van Joko. Maar
zo verzorgden we ook samen met het jongerenkoor Joko de muzikale
omlijsting van de viering op tweede Kerstdag in de kerk van Reijmerstok.
Op 14 januari waren we ook in de kerk aanwezig. We speelden de muziek
welke we hadden ontvangen van onze jubilarissen. Maar ook andere
muziek werd ten gehore gebracht. Met de mars Glück auf sloten we de
dienst af.

Op 18 maart nemen we deel aan het gemeentetreffen in A gen Sjoeël te
Mechelen. De fanfare zal om 15.15 uur voor u optreden. Let even op dit is
een ander tijdstip dan dat we eerder hebben gecommuniceerd. Komt u naar
ons luisteren?
Met muzikale groet,
Fanfare St. Franciscus

Kerkdiensten voor de maand februari:

Zaterdag 3 februari, 19.00 uur Dialectmis, tevens Blasiuszegen
Opgeluisterd door het kinderkoor
Misdienaar: Mathijs Heusschen
Voor Mathieu Theunissen en Louise Theunissen-van Proemeren
wegens verjaardag Mathieu
Woensdag 7 februari, is géén Heilige mis
Zondag 11 februari, 09.30 uur Carnaval
Opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor
Misdienaar: Chris Wouters
Lector: Cato Slenter
Woensdag 14 februari, 19.00 uur Aswoensdag
Misdienaar: Mathijs Heusschen en Romy Rutten
Lector: Jos Hendriks
Zondag 18 februari, 11.00 uur
Opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor
Misdienaar: Marcia Frijns
Lector: Marlies Kleijnen
Voor Jef Huijnen
Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen
Jaardienst voor Hubert en Maria Peerboom-Hendrikx
Woensdag 21 februari, 10.00 uur leesmis
Voor de overledenen van afgelopen jaar

Zaterdag 24 februari, 19.00 uur
Orgelspel door Chris Wouters
Misdienaar: Romy Rutten
Lector: Robert Engelen
Voor de overledenen van afgelopen jaar
Voor Cato Cremers-Croonen
Voor Jef Croonen
Voor Marie-Ange Mannens-Mordant
Voor Jeanne en Eduard Kikken-Huntjens
Jaardienst voor Mia Vleugels-Brouwers
Woensdag 28 februari, 10.00 uur leesmis

Kerkdiensten voor de maand maart:

Zondag 4 maart, 11.00 uur
Opgeluisterd door het kinderkoor
Misdienaar: Marcia Frijns
Lector: Cato Slenter
Jaardienst voor Hubert en Mieneke Gerrekens-Huijnen (stichting)
Jaardienst voor Jef Essers en tevens voor Leo Essers en Maria
Catharina Essers-Landerloo, Pierre en Guus
Woensdag 7 maart, 10.00 uur leesmis
Zaterdag 10 maart, 19.00 uur
Orgelspel door Chris Wouters
Misdienaar: Mathijs Heusschen
Lector: Marjan Habets
Jaardienst voor Charles en Fien Eijgelshoven-Lacroix (stichting)
Jaardienst voor Maria en Robert Degandt en de ouders
Degandt-Fourgeaux (stichting)
Woensdag 14 maart, 10.00 uur leesmis
Voor de overledenen van afgelopen jaar

Zondag 18 maart, 11.00 uur
Opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor
Misdienaar: Romy Rutten
Lector: Guido Lemlijn
Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting)
Jaardienst voor Mathieu en Marieke Wouters-Lemmerlijn (st)
Jaardienst voor Maria Reijnders-Roijen
Jaardienst voor Huub Huijnen en ouders Huijnen-Heinen
Woensdag 21 maart, 10.00 uur leesmis
Zondag 25 maart, 09.15 uur Palmzondag
Opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor
Misdienaar: Mathijs Heusschen, Marcia Frijns en Romy Rutten
Lector: Cindy Lacroix
Voor de overledenen van afgelopen jaar
Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen
Woensdag 28 maart, 10.00 uur leesmis
Donderdag 29 maart, is om 19.00 uur een Heilige mis in Banholt. Inwoners
van Reijmerstok en Terlinden zijn daar van harte welkom. Witte
Donderdag
Vrijdag 30 maart, 15.00 uur Goede Vrijdag
Zaterdag 31 maart, 20.30 uur Paaswake
Opgeluisterd door Joko
Misdienaar: Mathijs Heusschen en Romy Rutten
Lector: Guido Lemlijn en Marlies Kleijnen
Voor Marie-Ange Mannens-Mordant
Zondag 1 april, 9.30 uur 1e Paasdag, Woord- en Communieviering
Opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor
Zondag 2 april, 11.00 uur 2e Paasdag
Opgeluisterd door het kinderkoor
Misdienaar: Marcia Frijns
Lector: Marjan Habets

Prinsenpaar Kyan en Daphne in Reijmerstok
Prins Kyan I en Prinses Daphne I het 23e prinsenpaar van de
“Durchduujerkes” in Reijmerstok.
In gemeenschapshuis “A gen Ing” werden zaterdag 13 januari Kyan Zink
en Daphne Hutschemakers uitgeroepen tot het 23e Prinsenpaar de
Durchduujerkes.

Kyan woont in
de Reijmer en is de
vijfde prins uit
deze straat en
Daphne woont net buiten het centrum in de Reijmerstokkerdorpsstraat.
Kyan voetbalt graag bij de jeugdcombinatie BMR/SNC, speelt tennis en
ook gitaar. Sinds kort zit hij net als prinses Daphne op de Maurice Rose
school in Margraten. Daphne is een fanatieke turnster en kan niet stil
zitten, zij zal voorop gaan in onze polonaise.

Beiden vieren al van kleins af aan carnaval en gaan ieder jaar met hun
ouders mee in de optocht. Het prinsenpaar gaat in de carnaval voorop met
de nieuwe schlager “Hop, hop, hop” geschreven door Erwin Lennarts. Zij
worden ondersteund door ons prinsenpaar van vorig jaar Nar Anna en
President Jens.
Dialectmis zaterdag 3 februari
Zaterdag 3 februari om 19.00 uur is de traditionele dialectmis in de
parochiekerk van Reijmerstok
Jubileumreceptie/ opening carnaval vrijdag 9 februari
De carnaval in Reijmerstok en Terlinden start traditioneel op de vrijdag
voor carnaval met de receptie van het Prinsenpaar en aansluitend de
opening van de carnaval in Reijmerstok.
U kunt naast het prinsenpaar ook ons jubilerend bestuurslid Marcel
Hutschemakers (1x11) feliciteren.
Aan het programma die avond werken o.a. mee:
 Ger Frenken, Buuttekampioen 2012
 Domm en Doöl
 De knöppele
 De Molliemeekersj
 Dansgroep The Starlights
 Het bestuur van de Durchduujerkes.
Wilt u zelf ook optreden, neem dan contact op met een van de
bestuursleden.
Lempkesoptocht zondag 11 februari
Zondag 11 februari is er voor de tweede keer om 19.11 uur een
Lemkesoptocht in Reijmerstok met daarna in Gemeenschapshuis A Gen
Ing muziek van DJ Christioa en zanger D’r Christian uit Voeren (B).
Inschrijven voor de optocht kan via www.durchduujerkes.nl.
Overige activiteiten
Dinsdag 13 februari is de traditionele kinderdisco en Aswoensdag na de
avondmis het Hieringbiete.

Heilige missen in de parochies Banholt en Noorbeek:
Zondag 4 februari
Banholt
09.30 uur
Zondag 4 februari
Noorbeek
11.00 uur
Zaterdag 10 februari
Noorbeek
19.00 uur
Zondag 11 februari
Banholt
11.00 uur
Woensdag 14 februari
Noorbeek en Banholt 19.00 uur
Zaterdag 17 februari
Banholt
19.00 uur
Zondag 18 februari
Noorbeek
09.30 uur
Zondag 25 februari
Banholt
09.30 uur
Zondag 25 februari
Noorbeek
11.00 uur
Zaterdag 3 maart
Banholt
19.00 uur
Zondag 4 maart
Noorbeek
09.30 uur
Zondag 11 maart
Banholt
09.30 uur
Zondag 11 maart
Noorbeek
11.00 uur
Zaterdag 17 maart
Banholt
19.00 uur
Zondag 18 maart
Noorbeek
09.30 uur
Zaterdag 24 maart
Banholt
19.00 uur
Zondag 25 maart
Noorbeek
11.00 uur
Donderdag 29 maart
Banholt
19.00 uur
Vrijdag 30 maart
Banholt en Noorbeek 15.00 uur
Vrijdag 30 maart
Noorbeek
19.00 uur
Zaterdag 31 maart
Noorbeek
18.30 uur
Zondag 1 april
Banholt
09.30 uur
Zondag 1 april
Noorbeek
11.00 uur
Maandag 2april
Noorbeek en 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.
Vanaf maart 2018 worden weer iedere eerste zaterdag van de maand deze
werkzaamheden aangepakt. We beginnen om 9.00 uur. Voor vragen kunt u
contact opnemen met Tous Bastings.

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.
Hallo, beste inwoners,
Profaankoor Reijmerklank organiseert weer een fijne muziekavond. Jullie
kunnen genieten van een viertal koren, die voor jullie komen zingen op:
Zaterdagavond 17 Maart vanaf Acht uur
in ons Gemeenschapshuis A Gen Ing.
Van harte welkom op deze avond. Er is geen entree.
Profaankoor Reijmerklank

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

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
woensdag

…………….……………….. a € 20,……………………….…….. a € 7,-

Uw contactgegevens:
(naam) ……………………………….. (tel. nr.) ..………………..
(datum) ……………………………….

Hallo Geite,
Langs dizze weag wil veer euch bedanke veur d'r
geweldige daag wat vur same gehad hubbe op
zondig 7 Januari! Dankzij euch, meh zeker och
dankzij al os sponsoren, hub veer d'r wer un geweldige
geitezitting van gemak.
Un speciaal woord van dank geet dan och oet noa os
sponsoren:
Bleijlevens Motoren & Techniek, Chef’s Food, Vleesoptafel.nl,
Zorgboerderij De Regihoeve, Jessica Zijlstra travel counsellor,
Zuivelboerderij Mergelland Reijmerstok, Beautysalon Melissa
Eijsden, De Zeute aardbei, Slijterij Mans, Jos Hendriks CDA,
Bakkerij Vermeeren, Hotel en Brasserie de Zevende Heerlijkheid,
Boerderijcamping de Puthof, Loods 81, Schoonheidssalon Rachel
Duysengs , Schoonheidssalon Sakura, IJssalon de Helena Hoeve, Let’s
Move Heuvelland, Flowerfull by Giel & Marion Ackermans, Huismuz,
Rousseau Gulpen, Enjoy Gulpen, Fruitbedrijf Wouters Reijmerstok,
Fienile di Cecile Eckelrade, Talentino Margraten, Ellen & Tanja’s
kralen, Cafetaria Mergelland st. Geertruid, CE schoenmode,
Decorette Gulpen, Creemers-Belfort, Lef Gulpen, Eussen CAR
Services, Ritchy bouw, Sjiek Slenaken, The travel Club Margraten,
B&B Reijmerhöfke, Amuseer Wijlre en Pierre Lacroix financiële
diensten.
Wil der op de huugte blieve van de Geite, volg os dan op facebook! Hie
zeunt och de foto's te bekieke van de zitting. Ver hubbe och un eige
website: www.geitezitting.nl. Hopelijk zien veer os truuk op zondig tijdens
de 8e Geitezitting in Rimmesjtok i Januari 2019!!!

Allemoal BEDANKT!
Besjtuur van de Geitezitting
Estie, Joyce, Anita, Ellen, Patricia en Lianne

Hartelijk dank beste inwoners van Reijmerstok en
Terlinden voor jullie bijdrage!

Statiegeldflessen actie weer groot succes
Op 30 december j.l , een regenachtige zaterdagmorgen, verzamelden
zich een mooi aantal jeugdspelers op het voormalige sportcomplex van
Reijmerstok om deel te nemen aan de inmiddels traditionele
statiegeldflessen actie. Dave, Jens, Sven, Kane, Luc, Thomas, Abudi,
Lars, Kyan, Tygo, Len, Jur, Storm, Bibi, Merlijn, Bas en Robin waren
van de partij. Onder begeleiding van Ivo Zink, Raymond Notermans,
Harold Kroonen, Frederic Bastings en Louis van der Meer, ging dit
fraaie gezelschap deur aan deur in Reijmerstok en Terlinden om
statiegeldflessen in alle soorten en maten op te halen.
De opgehaalde oogst werd vervolgens netjes gesorteerd door Erwin
Canisius, Ronald Vleugels, Anwar Abdullatif en de begeleiders om ze
daarna bij de omliggende kruideniers Plus, Spar, Aldi, Jumbo, Lidl en
D’r Durpswinkel in te leveren. In totaal werd voor € 382,25 opgehaald:
21 lege kratjes bier, 751 plastic flessen, 941 losse bierflesjes en 10
melkflessen.
Na afloop werd iedereen getrakteerd op heerlijke zelf gemaakte frites
met frikandel. Heel veel dank aan Julia en Frans Canisius die er weer
een feestmaal van hebben gemaakt alsook aan familie Lacroix van de
Puthof voor het sponsoren van de friet aardappelen.
BMR jeugdafdeling, januari 2018

Samenstelling Parochiebestuur
Pastoor Graat

Voorzitter en lid
kerkbestuur TerMar

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

Tevens lid van het
Kerkbestuur TerMar

043-4571953
marjolacroix@ziggo.nl

Tous Bastings

Tevens lid van het
Kerkbestuur TerMar

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 (april- mei),
gelieve dat dan vóór 15 maart door te mailen naar: lemlijn@hetnet.nl

Zie ook onze website: www.clusterterlinden.nl

