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Voorpagina:  
Pentekening van Rob Goblet. Gezien tijdens De Poorten van  

Reijmerstok en na de processie als cadeau overhandigd  

aan pastoor Graat, namens onze parochie. 

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

 

Na een gezellig en muzikaal voorjaar gaat Joko even met zomervakantie. 

We willen de bewoners van Reijmerstok en omgeving graag bedanken 

voor hun bijdrage aan de donateursactie en hun bezoeken aan onze 

uitvoeringen. Vanaf 24 augustus gaan wij weer aan de slag. Wie ook graag 

zingt of een instrument speelt, is altijd welkom bij een repetitie, op 

vrijdagavond om 20.30 uur in A gen Ing. Hopelijk tot dan! 
 

Hartelijke groet, 

Joko Reijmerstok 

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

 

     Ook dit jaar willen wij weer een halve dag  

     klussen en poetsen bij gemeenschapshuis A  

     gen Ing. Afgevaardigden van de vaste  

     huurders helpen natuurlijk mee, maar ook  

     andere dorpsgenoten verwelkomen we  

     graag. Alle hulp is welkom! 

Wanneer:  zaterdag 27 oktober van 9.30 tot 13.00 uur. 

Er wordt gezorgd voor koffie en vla! 
 

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

 

HEB IK HEN NODIG OF HEBBEN ZIJ MIJ NODIG ? 

 

Nogal eens gehoord: “Ik heb de kerk niet nodig om te bidden, te geloven of 

na te denken”. Wie is die kerk dan wel? Als je dit beperkt tot bisschoppen 

en pastoors, dan doe je de waarheid geweld aan: iedere gelovige hoort bij 

de kerk; als gemeenschap wel te verstaan en niet zozeer als organisatie. 

Het woord ‘kerk’ komt van het Griekse woord ‘kyriakos’: van de heer. De 

Fransen hebben een duidelijker woord daarvoor: église, wat ook uit het 



Grieks komt: ‘ekklesia’ en dàt betekent: vergadering en vooral 

gemeenschap. 

 

Wat me wel eens opvalt is dat sommige mensen er soms stoffige ideeën op 

na houden wat de kerk betreft: ideeën en opvattingen van 50 en meer jaren 

geleden. En daarmee wordt de kerk aan de kant gezet als niet ter zake 

dienend. Begrijpelijk maar jammer, want jouw opleiding en vorming is 

toch ook niet blijven steken op de zesde klas van de lagere school?  

 

We zijn er in de loop van de jaren steeds meer achter gekomen dat de kerk 

op de eerste plaats een gemeenschap is, van gelovigen, en niet zozeer een 

organisatie waarin enkelen bepalen wat wel of niet zou mogen. In een 

gemeenschap gaan we voor elkaar, willen we elkaar bijstaan en helpen én 

inspireren. Zelf voel ik me vaak geïnspireerd door kleine kinderen die de 

eerste communie willen doen, of jonge mensen die, zoals enkele weken 

geleden, het Vormsel ontvingen, mensen die elkaar het sacrament van het 

huwelijk willen toedienen, mannen en vrouwen die zich inzetten voor 

anderen op allerlei manieren – en die zijn er veel! kijk maar naar al de 

evenementen die we rijk zijn hier bij ons. 

 

Veel mensen houden onze gemeenschappen levend(ig). Dat betekent ook 

dat de twee vragen aan het begin van dit artikeltje beide met ‘JA’ kunnen 

beantwoord worden. De belangrijkste vraag voor mij is niet of je elke 

zondag naar de kerk komt maar: wil je je ook, van tijd tot tijd, laten 

inspireren in en door je eigen geloofsgemeenschap? en wellicht kun je zelf 

ook anderen inspireren. Onderschat jezelf en anderen niet. Van tijd tot tijd 

samenkomen, ook in de kerk, kan de gemeenschap, en dus ook jou, goed 

doen. 

 

Paulo Freire zegt :  

Niemand is zo rijk dat hij/zij niets te ontvangen heeft. 

Niemand is zo arm dat hij/zij niets te geven heeft. 
 

Met die gedachten wens ik jullie allemaal een fijne  

vakantie, 

 

René Graat mhm 

pastoor 



Kerkdiensten Reijmerstok in volgende maanden: 
 

 

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 

Zondag 2 december    11.00 uur 

Zaterdag 8 december     19.00 uur 

Zondag 16 december    09.30 uur 

Maandag 24 december    20.30 uur Nachtmis 

Dinsdag 25 december    1e Kerstdag 

Woensdag 26 december    2e Kerstdag 

(Tevens is iedere woensdag om 10.00 uur een Leesmis) 

 

 

 

 

 

Zangkoor "Reijmerklank" 

 

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

aan de deur met loten van de "Grote Clubactie". Van elk lot is 80 procent 

voor onze vereniging.  

 

Wij bevelen U deze "Grote Clubactie" van harte bij u allen aan. Ook in het 

jubileumjaar van de vereniging is elke euro van harte welkom.  

 

Bij voorbaat onze hartelijke dank. 

 

Bestuur en leden Reijmerklank 

 

 

 

 



Kerkdiensten voor de maand augustus: 

 

 

Woensdag 1 augustus, 10.00 uur leesmis 

 

Zondag 5 augustus, 11.00 uur Kermis Terlinden 

  Voor Jan en Bertha Roex-Paulissen 

   

Woensdag 8 augustus, 10.00 uur leesmis 

 Jaardienst voor de overledenen van de familie Cerfontaine (st) 

  Voor Jef Huijnen 

 

Zondag 12 augustus, 09.30 uur 

  Misdienaar: Romy Rutten 

 Lector: Marjan Habets 

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

  Jaardienst voor Louise en Louis Narinx (stichting) 

  Voor Cato Cremers-Croonen 

 

Woensdag 15 augustus is géén Heilige mis   

 

Zaterdag 18 augustus, 19.00 uur 

  Opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor 

  Misdienaar: Marcia Frijns 

 Lector: Marlies Kleijnen 

  Voor Fieny Rutten-Engelen, namens Beter Bewegen afdeling  

  Reijmerstok 

  Jaardienst voor Lieske Mannens-Lahaije en dochter Maria en  

  ouders Mannens-Horsmans 

  Voor Maria Degand-Slenter 

 

Zondag 19 augustus, 13.30 uur 

  Doop van Jur Didden 

 

Woensdag 22 augustus is géén Heilige mis  

 

Vrijdag 24 augustus, 11.00 uur speciale mis voor familie en vrienden van  

  Toon Moerdijk (voor iedereen toegankelijk) 

  Jaardienst voor Toon Moerdijk 



Zondag 26 augustus, 09.30 uur 

  Opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor 

  Misdienaar: Mathijs Heusschen 

 Lector: Jos hendriks 

  Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 

  Voor Toon Moerkijk 

 

Woensdag 29 augustus, 10.00 uur leesmis 

  Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten voor de maand september: 

 

 

 

Zondag 2 september, 11.00 uur 

  Opgeluisterd door het kinderkoor 

  Misdienaar: Marcia Frijns 

 Lector: Guido Lemlijn 

  Jaardienst voor Jef Croonen 

  Voor Léon Peerboom 

  Voor Cato Cremers-Croonen 

 

Woensdag 5 september, 10.00 uur leesmis 

 

Zaterdag 8 september, 19.00 uur 

  Orgelspel door Chris Wouters 

  Misdienaar: Romy Rutten 

 Lector: Robert Engelen 

Voor Pierre Wouters en Maria Wouters-Geelen (stichting) 

  Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting) 

 

Woensdag 12 september is géén Heilige mis 

 



Zondag 16 september, 09.30 uur 

  Opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor 

  Misdienaar: Mathijs Heusschen 

 Lector: Cato Slenter 

 Jaardienst voor Maria Kroonen en voor de overledenen van de 

 fam. Kroonen-Croonen (stichting) 

 

Woensdag 19 september, 10.00 uur leesmis 

 

Zondag 23 september, 11.00 uur 

  Opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor 

  Misdienaar: Marcia Frijns 

 Lector: Marjan Habets 

  Voor Fienny Rutten-Engelen, Mathieu Rutten en Jan Voncken 

  Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Woensdag 26 september, 10.00 uur leesmis 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Zaterdag 29 september, 19.00 uur 

  Opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor 

  Misdienaar: Mathijs Heusschen 

 Lector: Cindy Lacroix 

 Jaardienst voor Angeline Peerboom (stichting) 

  Jaardienst voor Tossanus Huijnen en Elisabeth  

  Huijnen-Kroonen (st.) 

  

KWF Kankerbestrijding 

 

In de week van 3 t/m 9 September komen de collectanten weer bij U aan 

de deur, voor uw bijdrage in het onderzoek tegen deze vreselijke ziekte. In 

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

De collectanten hebben dus alleen de bus van de kankerbestrijding. 

Wees dus mild in U geven, 

en schenk kankerpatiënten een langer leven. 

 

Voor uw steun onze welgemeende dank. 



Fanfare St. Franciscus 

 

Vakantietijd, komkommertijd… Na een paar drukke 

maanden is het nu ook bij de fanfare even, op de plaats 

rust! 

 

Op 10 juni verzorgden we de muziek tijdens een 

bijzondere viering in het klooster van Hoogcruts. Het 

weer was mooi, de akoestiek geweldig en er waren vele 

mensen komen luisteren. Een mooie locatie welke deze 

viering bijzonder maakte.  

 

 
 

 

 

18 juni kwamen we bij elkaar om 

samen na te genieten van de 

Poorten 2018! Het was erg 

gezellig en we hebben samen 

kunnen genieten van filmpjes, 

foto’s en verhalen. 

 

 

 



Het weer was goed en de laatste repetities hebben we dan ook buiten 

kunnen houden, met de laatste repetitie ijsjes in de pauze. Hierna is het tijd 

voor Kermis Reijmerstok en vakantie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er staan de komende periode weer diverse activiteiten op het programma:   

 

 5 augustus luisteren we samen met Noorbeek en Banholt de H mis 

op in Terlinden 

 6 augustus lopen we gezamenlijk met Noorbeek en Banholt mee 

met de rondgang van de jonkheid in Terlinden 

 17 augustus zullen we deelnemen aan de afsluiting van KVW 

 9-10 september zijn we weer te vinden op de Hopfeesten van de 

Gulpener! 

 6-7 oktober organiseren we het KiDZ weekend. 

 7 oktober luisteren we de H mis op in de Kerk en aansluiten eten 

we graag samen met u een stukje vlaai tijdens de ‘Vlaai’Kermis 

 25 december luisteren we de H mis op in Reijmerstok 

 6 januari houden wij een Themaconcert. 

 

We hopen u weer te mogen begroeten tijdens deze activiteiten! 

Voor nu wensen we u allen een fijne vakantie toe! 

 

Met muzikale groet, 

Fanfare St. Franciscus 

 

 

 

 



Stichting kernoverleg  
 

- Nieuws kernoverleg Reijmerstok 

Thema verkeersveiligheid blijft een belangrijk onderwerp. Bijna alle 

kernen kennen hun eigen verkeersproblematiek. We willen daarbij 

optimaal samenwerken met de gemeente en concreet problemen 

aanpakken. Wat zijn uw ervaringen? Heeft u opmerkingen? Meld ze bij 

onze secretaris.  

Overlast luchtverkeer. Een sterke toename van het luchtverkeer boven 

het heuvelland zorgt voor overlast bij alle kernoverleg dorpen. Er is een 

alliantie tegen uitbreiding Maastricht Aachen Airport. Klachten kunt u 

melden via www.kicl.nl. We hebben contact met de stichting G.U.V.B. 

Geen Uitbreiding Vliegveld Beek, waar nadere informatie over de 

gevolgen van uitbreiding van het vliegveld te verkrijgen is.  

 

- Sluit aan bij kernoverleg Reijmerstok. 

Voelt u zich betrokken en denkt u graag mee over leefbaarheid aspecten, 

groot of klein? Sluit u dan aan bij Stichting kernoverleg Reijmerstok. Jong 

en oud is van harte welkom! 

  

- U kunt met al uw ideeën en wensen aangaande leefbaarheid in 

Reijmerstok met het kernoverleg contact opnemen. Wij zijn de brug tussen 

burger en gemeente en helpen u snel verder. 

 

Namens stichting kernoverleg Reijmerstok,  

Felix Lacroix   flacroix@home.nl 

 

Bijzonder samen, samen bijzonder...  

Er klonken op 30 juni 2018 alleen maar vrolijke klanken… 

Deze dag was voor ons niet zo een geweldig feest, 

Als u er niet was geweest. 

Niets was jullie teveel 

Kaarten, lieve wensen, bloemen en  knuffels vielen ons ten deel… 

Te veel om op te noemen en daarom voor alles en iedereen… 
 

Dank jullie wel! 
 

René en Miriam Severijns-Slenter 

Pater Gelissenstraat 72     

6294 BP Vijlen 

http://www.kicl.nl/
mailto:flacroix@home.nl


Heilige missen in de parochies Banholt en Noorbeek: 

 

 

Zondag 5 augustus   Terlinden  11.00 uur 

Zaterdag 11 augustus  Noorbeek  19.00 uur 

Zondag 12 augustus  Banholt  11.00 uur 

Zondag 19 augustus  Banholt  09.30 uur 

Zondag 19 augustus  Noorbeek  11.00 uur 

Zaterdag 25 augustus  Noorbeek  19.00 uur 

Zondag 26 augustus  Banholt  11.00 uur 

Zaterdag 1 september  Banholt  19.00 uur 

Zondag 2 september  Noorbeek  09.30 uur 

Maandag 3 september  Noorbeek  19.00 uur 

Zondag 9 september  Noorbeek  09.00 uur 

Zondag 9 september  Banholt  09.30 uur 

Zaterdag 15 september  Banholt  19.00 uur 

Zondag 16 september  Noorbeek  11.00 uur 

Zaterdag 22 september  Noorbeek  19.00 uur 

Zondag 23 september  Banholt  09.30 uur 

Zondag 30 september  Noorbeek  09.30 uur 

Zondag 30 september  Banholt  11.00 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  

 



AED in Reijmerstok 

 

Het kan iedereen overkomen, overal  

………… een plotseling hartprobleem.  

Dan zijn de eerste 6 minuten van  

levensbelang en telt elke seconde!! 

Per week worden in ons land ruim 300  

mensen buiten het ziekenhuis getroffen  

door een plotselinge hartstilstand, waarvan ca. 80% in huiselijke kring. Als 

niet direct wordt ingegrepen staat één ding vast: het slachtoffer zal 

overlijden. Weet u hoe u dit slachtoffer het snelste kunt helpen?  

Met een AED.  

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) wordt gebruikt in 

levensbedreigende situaties als gevolg van hartritmestoornis of 

hartstilstand. Het hart wordt gecorrigeerd door een stroomstoot. In veruit 

de meeste gevallen waarin een schok wordt toegediend, komt het hart weer 

op gang. Ook is het bij een hartstilstand cruciaal dat z.s.m. 112 wordt 

gebeld en met reanimatie wordt gestart.  

Reanimatie en defibrillatie (met AED) binnen 6 minuten, geeft een kans op 

overleven van 70 tot 80%.Bij alleen reanimatie is de slagingskans slechts 

10%. De AED kan dus met recht een levensreddend apparaat worden 

genoemd! 

Sinds enkele jaren hangt een AED bij onze Durpswinkel. Deze is 24 uur 

per dag bereikbaar voor hulpverleners. Reijmerstok telt momenteel 16 

gecertificeerde hulpverleners, aangesloten bij Hartslag.nu. Dat wil zeggen 

dat zij in geval van melding (via 112) direct en automatisch worden 

opgeroepen tot actie. Afhankelijk van bereikbaarheid, beschikbaarheid en 

locatie zullen deze mensen zo snel mogelijk hulp bieden. 

Deze mensen zijn opgeleid om snel en accuraat te handelen. Het is in 

ieders belang dat deze groep mensen wordt uitgebreid. Eenmaal per jaar 



 
 

 

 

Uitnodiging voor alle inwoners en 

geïnteresseerden! 
 

Wanneer?    vrijdag 17 augustus 2018 

Hoe laat?    19:00 vertrek vanaf 
parkeerplaats bie d’r Durpswinkel! 
 

Waar?    Voormalig voetbalveld 

Meenemen?  Goede eetlust, dorst en wat geld 

Einde?   Niet te vroeg… 

P.s. Je wordt niet thuis gebracht😊  
 

vind een herhalingscursus / instrucieavond plaats. Deelname is uiteraard 

gratis. Hebt u interesse of vragen, neem dan contact op met Lianne Lemlijn 

(043-4572141). 

In geval van nood, bel eerst 112 !! 
Ongetwijfeld zullen dan regionale hulpverleners reageren op  

de automatische oproep, door snel ter plekke te zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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


 

Zondag 9 en maandag 10 september 

GULPENER 

HOPOOGSTFEEST 

in Reijmerstok 
 

 
Zondag 9 september is het Hopoogstfeest, een evenement van 13.00-20.00 

uur voor iedereen en de toegang is gratis.  

Voor het programma kijk op www.gulpener.nl 

 

Maandag 10 september heeft de Gulpener haar relatie dag.  

Dan worden vooral mensen die een horecabedrijf hebben ontvangen.  

 

Vanaf 2008 werken op beide dagen rond 90 vrijwilligers van alle 

Reijmerstokse verenigingen.  

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

Ook in 2018 doen wij dit weer.  

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

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

 

Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor beide dagen.  

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

jmghhendriks@home.nl of bel even. 

Vermeld even wanneer je wilt werken en voor welke vereniging.  

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

twee geweldige dagen van maken.  

 

 

Werkgroep Hopfeesten 

Bert Lacroix en Jos Hendriks 

Secretariaat :  

De Reijmer 12, 6274 NB Reijmerstok 

T: 043-4572026 of 06-52767776        

E: jmghhendriks@home. 
 

 

 

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


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).   

 

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 (aug- sept.), 

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

 

 Zie ook onze website: www.clusterterlinden.nl 

mailto:renegraat@home.nl
mailto:jefbw9@gmail.com
mailto:lemlijn@hetnet.nl
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