Parochiecontact
RK Parochie St. Franciscus

Jubileum Pater Jozef Braken:
60 jaar priester
(foto’s: Paul Vleugels)

Editie 55: april / mei 2018

DOOPSEL
Als er ouders zijn die hun kindje graag willen laten dopen, dan kan dat
natuurlijk.
Ter voorbereiding hierop worden die ouders samen uitgenodigd om eens
een avond van gedachten te wisselen bij mij. Daarvoor zijn deze dagen
gedacht: woensdag 13 juni en woensdag 24 oktober. We beginnen om
19.30 en het duurt anderhalf tot twee uur. Ook als het kindje er nog niet is,
kunnen jullie je toch al opgeven. De doopdatum zelf bespreken we onder
elkaar.
Opgeven bij : renegraat@home.nl of 457 1221 of 0613077296.
What’sApp kan ook.
René Graat

Jonkheid Reijmerstok
Anno 1815
Aan de kleine toppertjes van Reijmerstok & Terlinden.
Of jullie nu op een andere basisschool zitten of niet, jullie worden niet
vergeten dit jaar door de jongens en meisjes van Jonkheid Reijmerstok.
Misschien klinkt dit voor jullie een beetje raar maar jullie zijn de toekomst
van Reijmerstok! En daarom willen we jullie uitnodigen om zaterdag 9 juni
2018 bij elkaar te komen. Bij deze bijeenkomst gaan we ons voorbereiden op
het Kermis-weekend 2018 (het eerste weekend van jullie zomervakantie)!
Tijd en verdere informatie ontvangen jullie nog in de brievenbus! Hopelijk
kunnen we ondanks de gesloten basisschool toch nog iedereen bij elkaar
krijgen om er een fantastische middag/avond van te maken.
Hopelijk tot dan!
Jonkheid Reijmerstok

EEN PAASGEDACHTE
Of we dat willen of niet: we zijn vaak eerder geïnteresseerd in een groot
ongeluk of een grof schandaal als in 15 schoolkinderen die, hier in de
buurt, nieuwe boompjes planten. Hoe zouden we dan kunnen omkijken
naar een leeg graf, heel ver weg van ons, zo’n 2000 jaar geleden?
Bovendien hebben we het al druk genoeg met allerlei activiteiten die op en
rond Pasen plaats vinden.
Toch is Pasen het feest waarop we de grondslag van ons christelijk geloof
gedenken: de verrijzenis van Jezus Christus nadat hij drie dagen eerder aan
het kruis gestorven en daarna begraven was. Hij is verrezen zodat wij
allemaal kunnen verrijzen, eeuwig leven. De eerste ‘ontdekkers’ van deze
verrijzenis, een groepje vrouwen en later de apostelen, hadden daar best
moeite mee. Ze zagen een leeg graf, maar dat was nog geen bewijs van de
verrijzenis van Jezus. Ze waren echter benieuwd, ze verwonderden zich en
daarna zochten ze. En ze vonden omdat ze hongerden naar goed nieuws.
Vanaf toen wisten ze dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat de
blijvende aanwezigheid van Jezus, die tot nieuw leven is gekomen, ‘kleur
en diepte’ aan ons leven kan geven.
Deze gebeurtenis, ver van hier in plaats en tijd, is het begin van het
christelijk geloof, het begin van een persoonlijke relatie tussen Jezus
Christus en heel veel mensen op deze wereld. Dank zij deze relatie ervaren
zij (ook ondergetekende) hun leven als zinvol. Tot deze band, vriendschap,
liefde is iedereen uitgenodigd.
Tussen de paaseitjes en allerlei paasvertier wens ik u allen veel
nieuwsgierig-heid naar de échte reden van het Paasfeest,

René Graat mhm
pastoor

Pater Jeuf Braken vierde zijn 60-jarig priesterjubileum
Vrijdag 16 maart vierde onze vroegere dorpsgenoot pater Jeuf Braken dat
hij 60 jaar geleden tot priester werd gewijd. Het feest begon met een H.
Mis om acht uur in het klooster in Genk en daarna volgde een gezellig
samenzijn met zijn naaste familie, enkele vrienden en zijn medebroeders.
Namens het Missiecomité van Reijmerstok kwamen Jof Wolfs, Wim
Lemmens en Cato Slenter hem feliciteren. Zij brachten een groot aantal
schriftelijke gelukwensen uit ons dorp voor hem mee. Pater Braken was
hier duidelijk zeer mee ingenomen en wil iedereen daarvoor hartelijk
dankzeggen. Het feit dat veel
mensen van Reijmerstok nog
steeds aan hem denken heeft hem
zichtbaar heel erg goed gedaan.
Missionaris in Congo
Op 27 mei wordt hij 87 jaar. En de
jaren hebben zeker hun sporen
nagelaten. Van al die jaren was hij
tussen 1959 en 1994 missionaris in
Congo. In deze periode kwam hij
geregeld terug naar Reijmerstok,
"op vakantie" om weer even bij te
tanken. Maar ook steeds om
inkomsten te verwerven voor zijn
mensen in Afrika. Toch was het
voor hem in het begin altijd even
vreemd wanneer hij uit de missie
hier terug was. In 1983 vertelde hij
in Parochiecontact: "Je voelt je wat onwennig en verlegen. Hoe zal men je
tegemoet treden. Je moet weer wennen aan allemaal die "witte gezichten".
Maar ik vind het iedere keer weer geweldig hoe ik hier word ontvangen. Je
hoort er weer echt bij. Je wordt beschouwd als een jongen van het dorp en
dat doet gewoon goed."
Amper een jaar nadat hij tot priester was gewijd vertrok hij naar Belgisch
Congo. "Het stond voor mij vast dat ik missionaris wilde worden. Als ik
praatte met priesters als ze hier op vakantie waren dacht ik 'dat is het voor
mij'. Ik wist dat ik in Afrika heel nuttig werk kon doen. Spijt heb ik er nooit
van gehad. Het missiewerk heeft me altijd enorm geboeid".

Ze worden katholiek om je een plezier te doen
Hij werkte in Odamba, totaal geïsoleerd in het binnenland. "In Europa is
alles aanwezig wat je maar wil. In Afrika is niets. Je bent daar dokter,
onderwijzer, timmerman, vraagbaak en ook nog eens priester. Mensen
bekeren is nog het minst belangrijke. De inlanders worden vaak katholiek
om je een plezier te doen. Met alles komen de mensen bij je. Met grote en
kleine problemen. Die heeft ruzie met zijn vrouw, die heeft groot verdriet.
Je moet vader en moeder tegelijk zijn. Ik heb er geen moeite mee. Daar
ben ik toch voor gegaan..."
Hoewel hij het zelf niet met zoveel woorden zegt was wel duidelijk dat
pater Braken in Congo door de mensen op handen werd gedragen. Maar
het werk ging hem niet in de koude kleren zitten. "Na drie jaar merk je
dat je op bent. Het is moordend, je kunt niet meer. Je zenuwen houden het
niet meer, je hebt te veel aan je hoofd. Daarbij heb je nooit iets aan
ontspanning, want er is helemaal niets. 't Is altijd, altijd maar hetzelfde,
het gaat maar door."
In 1986 was zijn post Wenge precies op de evenaar, een dorpje alleen
bereikbaar over water. Zonder handel of industrie, zonder kranten of tv.
Iedereen was op elkaar aangewezen. Pater Braken daar over: "De totale
afwezigheid van luxe accepteer je als normaal. Nieuws interesseert me
weinig meer. Ik ben gehecht aan dat leven en weet niet of ik me in
Nederland nog op mijn gemak zou voelen."
Ontsnapt aan moordbendes
De moeilijkste periode die hij meemaakte was tijdens de
onafhankelijkheidsstrijd omstreeks 1960. Gedrogeerde bendes raasden
moordend en plunderend door het land. De Oostprovincie, waar pater
Braken werkte was het centrum van de revolte. Alles wat blank en
priester was werd tot vijand verklaard. Pater Braken werd met andere
priesters gevangen genomen en stond klaar om in een wagen afgevoerd te
worden naar een onbekende plek. In het tumult en de chaos die daarbij
ontstonden wisten dorpelingen pater Braken uit de groep af te scheiden.
Ze verborgen hem in het huis van de onderwijzer onder zijn bed. Hij
heeft er de hele dag gelegen. Daar bereikten hem de afschuwelijkste
geruchten over het lot van zijn medepriesters. "Het was de ergste dag van
mijn leven." Door ingrijpen van een hoog geplaatste figuur werden de
priesters, die allemaal gemarteld waren, weer vrij gelaten. Maar
gedurende vijf maanden waren ze overgeleverd aan de gruwelen van de
bendes, die hun gram botvierden op de blanken. Vijf maanden een hel,

van doodsgevaar en ellende. Pater Braken keerde doodziek met een
tropische ziekte naar Europa terug.
Toen hij eindelijk genezen was teisterden nieuwe verschrikkingen Congo.
Veel missionarissen, waaronder pater Jean Slenter uit Terlinden, zijn toen
vermoord. Zijn laatste jaren in Congo werkte Jeuf Braken in de
bisschopsstad Isangi. In 1994 keerde hij voor goed terug en kreeg een
nieuwe taak in de bedevaartsplaats Banneux. Van daar ging hij naar het
klooster in Genk waar hij nu nog verblijft. Zijn gezondheid is erg broos
de laatste tijd. Maar de herinneringen aan de jaren in Afrika zijn nog
springlevend. Congo zit voor altijd in zijn bloed, zoals blijkt uit een
uitspraak van niet zo lang geleden: "Ik voel me nog steeds Afrikaan."

Deze foto is genomen in 1958 ter gelegenheid van zijn priesterwijding,
oftewel zijn eerste Mis opgedragen in de kerk van Reijmerstok.

Kerkdiensten Reijmerstok in volgende maanden:
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
Maandag 9 juli
11.00 uur Kermis
Zaterdag 14 juli
19.00 uur
Zondag 22 juli
11.00 uur
Zondag 29 juli
09.30 uur
Zondag 5 augustus
11.00 uur Kermis Terlinden
Zondag 12 augustus
09.30 uur
Zaterdag 18 augustus
19.00 uur
Zondag 26 augustus
09.30 uur
Zondag 2 september
11.00 uur
Zaterdag 8 september
19.00 uur
Zondag 16 september
09.30 uur
Zondag 23 september
11.00 uur
Zaterdag 29 september
19.00 uur
Zondag 7 oktober
09.30 uur
Zondag 14 oktober
11.00 uur
Zaterdag 20 oktober
19.00 uur
Zondag 28 oktober
09.30 uur
Zondag 4 november
15.00 uur Allerheiligen
Zaterdag 10 november
19.00 uur
Zondag 18 november
09.30 uur
Zondag 25 november
09.30 uur
(Tevens is iedere woensdag om 10.00 uur een Leesmis)

De grote schoonmaak van onze kerk zal dit jaar plaatsvinden op
vrijdag 4 mei, vanaf 9.00 uur.
Uw hulp is ontzettend welkom. Noteer deze datum alvast
in uw agenda. We hopen op een goede opkomst!!
Het Parochiebestuur

Woensdag 21 maart in gemeenschapshuis Oos Heim.
Aanvang 19.30 uur.
" Vier seizoenen tegen het licht" .
Een foto overvloei lezing door Martina en Guus Reinarts.
Leden van ZijActief Reijmerstok zijn uitgenodigd om aan deze lezing deel
te nemen. Iedereen kan op eigen initiatief gaan.
Entree is gratis.
Maandag 26 maart
Creatieve workshop voor Pasen met Anja en Joyce.
Aanvang 19.30 uur in gemeenschapshuis AgenIng.
Maandag 30 april
lezing " Gelaatkunde of Psychognomie."
De kunst van het lezen van je gezicht.
Tegenwoordig zijn heel veel mensen op zoek naar hun eigen identiteit. We
weten heel veel van de wereld maar lopen aan onszelf voorbij.
Tijdens deze lezing kom je meer te weten over je eigen persoonlijkheid.
Het is aan te raden om een spiegel mee te nemen.
Noor Voncken-Ramstorfer verzorgd deze lezing.
Aanvang 19.30 uur in gemeenschapshuis AgenIng.
Pinkstermaandag 21 mei 2018.
' De Poorten van Reijmerstok.'
ZijActief Reijmerstok vraagt aan de leden om zich aan te melden als
vrijwilliger om de kas te spekken.
Alvast bedankt en veel plezier bij de komende activiteiten!
namens het bestuur,
Marlies, Paula, Marion, Elian en Ria.

Kerkdiensten voor de maand april:
Zondag 1 april, 9.30 uur 1e Paasdag, Woord- en Communieviering
Opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor
Jaardienst voor Hub Kroonen (stichting)
Voor Cato Cremers-Croonen
Voor Toon Moerdijk
Maandag 2 april, 11.00 uur 2e Paasdag
Opgeluisterd door het kinderkoor
Misdienaar: Marcia Frijns
Lector: Marjan Habets
Jaardienst voor Jeanne Maas-Pricken en Hub Maas en verdere
overleden familieleden
Woensdag 4 april, 10.00 uur leesmis
Zondag 8 april, 09.30 uur
Opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor
Misdienaar: Romy Rutten
Lector: Jos Hendriks
Jaardienst voor Frans en Elisabeth Kroonen-Loijens (stichting)
Jaardienst voor Hub Jaminon (stichting)
Voor Emiel en Maria Broers-Huijnen en schoonzoon Kees
Woensdag 11 april, 10.00 uur leesmis
Een intentie uit dankbaarheid
Voor de overledenen van afgelopen jaar
Zaterdag 14 april, 19.00 uur
Orgelspel door Chris Wouters
Misdienaar: Mathijs Heusschen
Lector: Robert Engelen
Voor Jeanne en Eduard Kikken-Huntjens
Voor Marie-Ange Mannens-Mordant
Jaardienst voor Coen en Maria Crombach-Lardinois
Woensdag 18 april, 10.00 uur leesmis

Zaterdag 21 april, 19.00 uur
Opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor
Misdienaar: Romy Rutten
Lector: Marlies Kleijnen
Jaardienst voor Frans Schwanen
Voor de ouders Magermans-Pinckers en Schwanen-Kockelmans
Voor Anne Slenter
Jaardienst voor Paulus en Maria Slenter-Essers en Pater Jean
Slenter (stichting)
Woensdag 25 april, 10.00 uur leesmis
Zondag 29 april, 09.30 uur
Opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor
Misdienaar: Marcia Frijns
Lector: Marjan Habets
Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen
Voor Harry Eussen
Voor de overledenen van afgelopen jaar

Kerkdiensten voor de maand mei:
Woensdag 2 mei, 10.00 uur leesmis
Zaterdag 5 mei, 08.30 uur kapel Terlinden
Zaterdag 5 mei, 19.00 uur
Orgelspel door Chris Wouters
Misdienaar: Mathijs Heusschen
Lector: Jos Hendriks
Jaardienst voor Pierre Kroonen en Laura Kroonen-van den
Hove (stichting)
Jaardienst voor Alfons Huijnen en Anna Huijnen-Wouters
(stichting)
Woensdag 9 mei, 10.00 uur leesmis

Donderdag 10 mei, 11.00 uur Hemelvaartsdag
Opgeluisterd door het kinderkoor
Misdienaar: Marcia Frijns
Lector: Cindy Lacroix
Zaterdag 12 mei, 08.30 uur kapel Terlinden
Zondag 13 mei, 09.30 uur
Opgeluisterd door het profaankoor Reijmerklank
Misdienaar: Romy Rutten
Lector: Cato Slenter
Voor Annie en Harrie Wouters-Debie (stichting)
Jaardienst voor Harie en Hubertina Goessens-Roushop (st.)
Voor Jan en Netta Smeets-Martinussen
Woensdag 16 mei, 10.00 uur leesmis
Voor de overledenen van afgelopen jaar
Zaterdag 19 mei, 08.30 uur kapel Terlinden
Zaterdag 19 mei, 19.00 uur Pinksteren
Opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor
Misdienaar: Mathijs Heusschen
Lector: Robert Engelen
Woensdag 23 mei, 10.00 uur leesmis
Zaterdag 26 mei, 08.30 uur kapel Terlinden
Zondag 27 mei , 11.00 uur
Opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor
Misdienaar: Marcia Frijns
Lector: Guido Lemlijn
Voor de overledenen van afgelopen jaar
Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen
Jaardienst voor de ouders Josef en Léonie Mulleneers-Honnoff
Jaardienst van Jozef en Anjes Goessens-Ackermans (stichting)
Woensdag 30 mei, 10.00 uur leesmis

Fanfare St. Franciscus
Het gemeentelijk muziektreffen vond dit jaar plaats in
Mechelen. Op 18 maart traden we als vereniging op met
de werken Canterburry Choral, Western Pictures, Gate
11 en we sloten af met Everybody needs somebody.
Voor het te beoordelen werk Western Pictures behaalden
we het certificaat: Goed. Weer een mooi concert waar we
als vereniging trots op mogen zijn.

Op 7 april zullen onze leerlingen deelnemen aan het leerlingentreffen van
de gemeente Gulpen-Wittem.
Na het gemeentetreffen is het voor de leden alle zeilen bijzetten om alle
muziek ingestudeerd te krijgen voor het thema concert “de vrienden van de
poorten”.
22 april gaan we samen met u vieren dat we dit jaar voor de 10de keer de
kunstexpositie De Poorten van Reijmerstok mogen organiseren. Het feest
vindt plaats op de Puthof en we vieren dit niet alleen met u, maar ook met
andere verenigingen. Zo zullen Reimerklank, de Franciscaantjes, Maurice
en Emma en Hans en Jos met ons mee doen. De muziek brengt alle
facetten van de Poorten van Reijmerstok naar voren. Van het
muziekprogramma in de kerk, de muziek van onze Brabantse vrienden tot
muziek over het landschap en ons mooie dorp.
Natuurlijk zorgen we deze dag ook voor een natje en een droogje net als
tijdens de poorten willen we iedereen onderdompelen in het gastvrije
Reijmerstok en onze fanfare familie. Maar de poorten zouden de poorten
niet zijn zonder kunst. En dit jaar is de aanmelding voor de kunst weer
groot. Maar welke kunst vind u als bewoner nu mooi, interessant,
inspirerend, vernieuwend, prikkelend we willen het graag weten.

We hebben nog drie plekken niet ingevuld met kunst dit gaat u als inwoner
van Reijmerstok of Terlinden doen. Iedereen kan zich voor deze
kunstwedstrijd inschrijven. En op 22 april wordt er gestemd en aan het
eind van het concert wordt ook meteen de winnaar bekend gemaakt die een
fel begeerde plaatst krijgt tijdens de kunstexpositie op 21 mei.
Opgeven voor de wedstrijd kan door uw naam, adres, omschrijving van het
kunstwerk en hoe u het gaat presenteren te mailen naar
kunst@poortenvanreijmerstok.nl. Dit kan tot 14 april.
De entreekaartjes zijn te koop bij D’r Durpswinkel voor €2,50 en kinderen
betalen €0,50. De opbrengst van de verkoop gaat dit keer naar het KiDZ
project. Ook kunt u kaartjes reserveren via
secretaris@fanfarereijmerstok.nl
Mogen we u ontmoeten op zondag 22 april om 14.30 uur op de Puthof?
Er staan nog meer activiteiten op onze agenda:
31 maart, 8 april en 14 april gaan we met de KiDZ op bezoek bij de
kunstenaar: Jo Havenith te Elkenrade, Helga en Anne van der Poel te
Wijlre en Jacqueline van Putten in de Abdy van Rolduc. Deze kunstenaars
gaan ons meenemen in hun atelier. Ze gaan samen met de KiDZ aan de
slag. De gemaakte kunstwerken zullen een onderdeel zijn van
kunstexpositie De Poorten van Reijmerstok.
28 april vertrekken we om 9.30 uur vanaf de parkeerplaats bij D’r
Durpswinkel voor het noveen. Wie gaat er met ons mee? Het is een mooie
wandeling met als doel, droog weer tijdens de Poorten van Reijmerstok.
7 mei is de vrijwilligersavond om 19.30 uur in ons gemeenschapshuis. We
delen de t-shirts uit maar zullen ook al enkele bijzonderheden van deze
jubileum editie van de Poorten van Reijmerstok verder toelichten.
Natuurlijk geven we ook instructies zodat iedereen weet wat hen te
wachten staat op 21 mei.

Pinkstermaandag 21 mei is het dan zover….. er is weer hard gewerkt om
een afwisselend programma te bieden. Kunst in heel veel disciplines,
muziek van onze Brabantse vrienden, tot koren en weer een bijzonder
programma met Marjon Lambriks. Deze keer zelfs een samenwerking van
eigen bodem. Marjon en haar vrienden zullen ook begeleid worden door
Chris Wouters. Het beloven weer twee bijzondere concerten te worden in
de kerk. Maar ook in de kerk zullen we kunnen genieten van foto’s en
verhalen over hoe het hier vele jaren geleden uitzag. Paul Vleugels zal
enkele presentaties hierover geven. En er is nog meer om te ontdekken
voor jong en oud…..
Nog opgeven als vrijwilliger? Dit kan door een mail te sturen naar
secretaris@fanfarereijmerstok.nl
Als we het hebben over vrijwilligers dan hebben we nog een vraag aan u.
Afgelopen jaar zijn we gestart met het werken op andere evenementen en
dit is goed bevallen. Heel gezellig om met een groep op een ander
evenement te mogen werken en hiermee geld voor de vereniging te
genereren. Iedereen is welkom om met ons mee te gaan. We gaan dit jaar
werken op de volgende evenementen:
 2 en 3 Juni Pop on Top Valkenburg (kassa / parkeren / bar etc.)
 23 en 24 Juni Cavemanrun Valkenburg (ondersteuning
obstakelrace)
 7 Juli Essential Heerlen (diversen)
 3, 4 en 5 Augustus Solar festival Roermond (bar)
 9 en 10 September Hopfeesten Reijmerstok (diversen)
 16 Nov - 23 Dec Kerstmarkt Fluweelengrot Valkenburg (bij
voorkeur groepjes van 3-5 mensen bij elkaar, eenvoudige ober
werkzaamheden) tijden tussen 11 uur en 22 uur (dagdelen zijn
mogelijk)
Wilt u met ons meegaan stuur dan vóór 15 april een mail naar Carlo
Ackermans via capa.ackermans@gmail.com. We zouden het heel gezellig
vinden als u met ons meegaat.
Met muzikale groet,
Fanfare St. Franciscus

Heilige missen in de parochies Banholt en Noorbeek:
Zondag 1 april
Zondag 1 april
Maandag 2 april
Zaterdag 7 april
Zondag 8 april
Zondag 15 april
Zondag 15 april
Zondag 22 april
Zondag 22 april
Zaterdag 28 april
Zondag 29 april
Zondag 6 mei
Zondag 6 mei
Maandag 7 mei
Dinsdag 8 mei
Woensdag 9 mei
Donderdag 10 mei
Donderdag 10 mei
Zaterdag 12 mei
Zondag 13 mei
Zondag 20 mei
Zondag 20 mei
Maandag 21 mei
Maandag 22 mei
Zaterdag 26 mei
Zondag 27 mei

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

09.30 uur
11.00 uur
09.30 uur
19.00 uur
11.00 uur
09.30 uur
11.00 uur
09.30 uur
11.00 uur
19.00 uur
11.00 uur
09.30 uur
11.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
11.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
09.15 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
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.
Iedere eerste zaterdag van de maand worden deze werkzaamheden
aangepakt. We beginnen om 9.00 uur. Voor vragen kunt u contact
opnemen met Tous Bastings.
Het Parochiebestuur

Palmpasen 25 maart 2018

Stichting De Durchduujerkes Remmersjtok
Secretariaat: - Miranda Canisius, 06 46974789
miranda_canisius@hotmail.com
- Imelda Bastings, 0622235594
fhc.bastings@home.nl
Website:
www.durchduujerkes.nl

Luuj va Rimmesjtók en Terlinge,
Aan alles kump un eind. De carnaval is um. Wat woar ut tog sjun. Zonder
de luuj va Rimmesjtók en Terlinge woar dit alles neet meugelik gewaes.
Mit sjteun van euch allemoal woar ut u pragtig feest.
Mede namens os ouwersj, ’t bestuur van de Durchduujerkes, Nar Anna,
President Jens en de lede van dur Road va Illef, wille veer eederinge
bedank dee, op welluke maneer dan ooch, hat mit gewirkt an du carnaval
van dit joar.
Och wille veer alle bedrieve en personen bedanke die du Durchduujerkes
dit joar gesponsord hant en special os hoofdsponsors die deer hie onder
aantreft:
Same hubbe veer euver uch moge regere die dul daag, ‘t woar mit ee
woard: Fantastisch!
Alles euver de carnaval i Rimmesjtók vingt deer op
www.durchduujerkes.nl
Prins Kyan I en Prinses Daphne I
Carnaval 2019, noteer alvast de volgende data :



Zitting: zaterdag 12 januari 2019 om 15.11 uur
Receptie: Vrijdag 1 maart 2019 van 19.33 tot 20.33 uur

Aansluitend opening van de carnaval met o.a.:




o Spik en Span
o Eric Cruts
o En nog veel meer
Lempkesoptocht: zondag 3 maart 2019
o Met de Molliemeekersj
Kinderdisco: dinsdag 5 maart 2019

Dank aan de hoofdsponsors
 Bleijlevens Motoren & Techniek Margraten
 Gulpener Bierbrouwerij “de Vrije Brouwer”
 Scharrelkippenfarm “Vrij en Blij” Reijmerstok
 Beer-Eathoes A Gen Ing Reijmerstok
 Grasswoods
 Fruitteeltbedrijf Wouters Reijmerstok
 De Puthof, boerderijcamping en vakantieappartementen
 Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen Heerlen
 Chef Food/Vlees op tafel –Reijmerstok Polygarde, meer dan beveiligen
en alle andere sponsoren die carnaval in Reijmerstok mogelijk maken.
Voor meer informatie, foto’s enz. kijk op www.Durchduujerkes.nl

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) ……………………………….

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

Zie ook onze website: www.clusterterlinden.nl

