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Film the Goddes Project.
Voor de vrouwen van ZijActief Kring
Heuvelland is een filmvoorstelling
maandag 8 oktober om 14.00 uur in de
Gerarduszaal van Klooster Wittem.
Kosten €8,00 incl. koffie/thee. Betalen kan op de middag zelf. Aanmelden
voor 23 september 2018 bij Jef Brauers, 043-8513101 of per mail:
jbrauers@ziggo.nl. The Goddess Project is een documentaire/film van
twee vrouwen die met een prachtig beschilderde camper door de VS
reizen. Op zoek naar vrouwen met een verhaal. Het resultaat is een
prachtige, herkenbare film over en door vrouwen, met thema.s van alledag.
Inspirerend en ontroerend tegelijk.
Maandag 22 oktober: Kwis/spelletjes avond in B&B de Zevende Hemel te
Reijmerstok. Aanvang 19.30 u.
Dinsdag 23 oktober: Kringcontactavond in cafe Bergzicht te Vijlen.
Aanvang 19.30 u. Een gezellige avond voor alle leden. Aanmelden voor 8
oktober bij Ria Lacroix.
Maandag 26 november: Workshop kerststol bakken. Bij Evy de bakster in
Reijmerstok. Aanvang 19.00 uur.
Maandag 17 december: Kerstviering met een goed doel. Meer informatie
volgt nog.
---------------------------------------------------------------------------------------Nieuwe inwoners WELKOM!
We stellen ons even kort aan u voor.
We zijn de Duvelkes, het jeudwerk van Reijmerstok.
We organiseren leuke activiteiten voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Bent u nieuw in ons mooie dorp en heeft u een kind in de leeftijd van 4 t/m
12 jaar, dan kunt u zich aanmelden bij ons:
duvelkesreijmerstok@gmail.com
We zoeken nog mensen die ons in het bestuur willen versterken. Voel je
daar iets voor, neem gerust contact met ons op.

WIE BEPAALT WAT ?

Tijdens de weekeind vieringen van 15/16 september j.l. ging het in de kerk
over een vraag die Jezus stelde/stelt aan de mensen die hem volgen: “Wie
ben ik voor jou ?” (Mc. 8, 29). Op die vraag kun jij alleen antwoorden.
Niemand anders kan dat in jouw plaats doen. Anderen kunnen je misschien
inspireren, maar op deze vraag, waarvan je hele geloof afhangt, kun je
alleen reageren vanuit het diepste van je eigen hart.
Ik hoor nogal eens de opmerking: ik wil op mijn eigen manier bepalen hoe
ik met mijn geloof om ga. Daarmee geven mensen aan dat ze niets
opgelegd willen krijgen van buitenaf. Inspiratie, misschien, maar geen
regels. Zelf denk ik dat God het niet anders zou willen.
Ik schrijf u dit omdat ik bovenstaande vraag van Jezus Christus van leven
gevend belang vind. Maar ook omdat het antwoord daarop vertroebeld kan
worden door totaal verkeerde gebeurtenissen in de katholieke kerk die de
laatste tijd vaak in het nieuws komen. Wat betreft de mensen die zich
schuldig maken aan kindermisbruik, daar heeft Jezus geen goed woord
voor over: “Wie een van deze kinderen die in mij geloven van de goede
weg afbrengt, die kan maar beter met een molensteen om zijn nek in zee
geworpen worden en in de diepte verdrinken.” (Mt. 18, 6). Nergens anders
in het Evangelie is Hij zo hard. Daarom is het zo onbegrijpelijk dat mensen
die hadden moeten (en kunnen) ingrijpen, dat niet gedaan hebben.
Kan het gedrag van anderen mijn diepste overtuiging ondersteboven halen?
Vooral als het gaat over die allerbelangrijkste vraag van Jezus Christus?
Velen van ons zijn geschokt, hebben vertrouwen in bepaalde mensen
verloren en er zijn veel vragen en de nodige twijfels achter gebleven.
Net zo min als ik me door iemand anders zinloze
wetten laat voorschrijven, zal ik ook mijn diepste
overtuiging niet opgeven vanwege de schandalen
van anderen.

René Graat, mhm
pastoor

KVW 2018
KVW 2018 was een geslaagde “werkweek”. Dit jaar waren er nog meer
vriendjes en vriendinnetjes uit Margraten en Gulpen die deelnamen aan het
KinderVakantieWerk in ons mooie Reijmerstok. In totaal 36 kinderen en
16 begeleiders stonden de hele week te werken aan hutten, opdrachten van
de bucketlist en samen spellen spelen. Het thema van dit jaar waren
tekenfilms. Zo hadden de kleuters een hut met de honden van Paw Patrol.
Er liepen smurfen rond, minions, buurman en buurman en zelfs Shaun het
schaap had een onderkomen gevonden.

Deze week was geslaagd mede door alle vrolijke kinderen, hun
behulpzame ouders en alle sponsoren in welke vorm dan ook.
Dank je wel!
We verheugen ons al op volgend jaar! Hopelijk tot ziens!
KVW bestuur 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!

Kerkdiensten Reijmerstok in volgende maanden:
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
09.30 uur 1e Kerstdag
Woensdag 26 december
09.30 uur 2e Kerstdag
Dinsdag 1 januari
11.00 uur Nieuwjaarsdag
Zondag 6 januari
09.30 uur
Zaterdag 12 januari
19.00 uur
Zondag 20 januari
09.30 uur
Zondag 27 januari
11.00 uur
Zaterdag 2 februari
19.00 uur
Zondag 10 februari
11.00 uur
Zondag 17 februari
09.30 uur
Zaterdag 23 februari
19.00 uur Dialectmis
Zondag 3 maart
09.30 uur Carnaval
Woensdag 6 maart
19.00 uur Aswoensdag
Zondag 10 maart
11.00 uur
Zaterdag 16 maart
19.00 uur
(Tevens is iedere woensdag om 10.00 uur een Leesmis)

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.

Stichting kernoverleg
- Maaltijdvoorziening: een kans voor Reijmerstok?
Het is bekend dat maaltijdvoorziening niet alleen gaat om de maaltijd op
zich. Het is ook een moment om met mensen een praatje te maken die
moeite hebben om contacten te onderhouden. Ziet u het belang in van
maaltijdvoorziening en heeft u er belang bij dat dit goed geregeld wordt
voor naasten of buren? Neem dan samen met ons deel aan de overlegtafel
over de toekomst van de maaltijd-voorziening Tafeltje Dekje 2.0 op 3
oktober a.s. van 19.00-21.00u in het gemeentehuis te Gulpen.
Aanmelden kan via flacroix@home.nl
- 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

DOOPSEL
Sinds vorig jaar zijn we begonnen met een gezamenlijke doopvoorbereiding van onze drie parochies. Als er ouders zijn die hun kindje willen
laten dopen, dan zijn ze van harte uitgenodigd voor zo’n bijeenkomst.
Die zal plaatsvinden in de pastorie van Banholt op woensdag 24 oktober
a.s. om half acht. Ze duurt tot ongeveer negen uur.
Ook al is het kindje er nog niet, dan kun je je toch opgeven voor deze
avond. De doopdatum zelf bespreken we onder elkaar.
Opgeven bij: renegraat@home.nl of 457 1221 of 06 13077296. Via
What’sApp kan ook.
René Graat

Kerkdiensten voor de maand oktober:

Woensdag 3 oktober, is géén Heilige Mis
Zondag 7 oktober, 09.30 uur Kermis
Opgeluisterd door fanfare St. Franciscus
Misdienaar: Romy Rutten
Lector: Marjan Habets
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)
Voor Emiel en Maria Broers-Huijnen en schoonzoon Kees
Jaardienst voor Frans Gijsens en Paulina Gijsens-Lemmerling
Jaardienst voor Pierre Croonen en Anna Croonen-Huynen en als
zielendienst voor de overleden kinderen
`
Voor de overledenen van de familie Goessens-Pricken
Voor de ouders Coenjaerts-Kockelmans en kinderen
Woensdag 10 oktober, 10.00 uur leesmis
Zondag 14 oktober, 11.00 uur Woord- en Communiedienst
Opgeluisterd door zangkoor Reijmerklank
Jaardienst voor Frans Lacroix, Catharine Lacroix-Schreurs en
zoon Eugene, Barbara Lacroix en Josef Lacroix (stichting)
Jaardienst voor Joseph Huijnen en tevens voor Anna HuijnenJacobs (stichting)
Voor Fieny Rutten-Engelen, Mathieu Rutten en Jan Voncken
Jaardienst voor Cato Cremers-Croonen
Woensdag 17 oktober, 10.00 uur leesmis

Zaterdag 20 oktober, 19.00 uur
Opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor
Misdienaar: Mathijs Heusschen
Lector: Robert Engelen
Jaardienst voor Jozef Denis en Anna Denis-Janssen
Woensdag 24 oktober, 10.00 uur leesmis
Zondag 28 oktober, 09.30 uur
Orgelspel door Chris Wouters
Misdienaar: Romy Rutten
Lector: Guido Lemlijn
Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen
Voor de overledenen van afgelopen jaar
Woensdag 31 oktober, 10.00 uur leesmis
Voor de overledenen van afgelopen jaar

Kerkdiensten voor de maand november:

Zondag 4 november, 15.00 uur Allerheiligen
Opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor
Misdienaar: Mathijs Heusschen, Romy Rutten en Marcia Frijns
Lector: Avondwake-groep
Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting)
Voor de overledenen van de fam. Wouters-Geelen (stichting)
Voor Fieny Rutten-Engelen, Mathieu Rutten en Jan Voncken
Voor Hugo en Ruud Hupperichs
Voor Hubert en Maria Peerboom-Hendrikx en Léon Peerboom
Jaardienst voor Joep Magermans en ter intentie van Roos
Magermans-Kevers, dochters Marit en Carla, en schoonzoon Wiel
Jaardienst voor broeder Jef Slenter

Woensdag 7 november, 10.00 uur leesmis

Zaterdag 10 november, 19.00 uur
Opgeluisterd door kinderkoor De Franciscaantjes
Misdienaar: Marcia Frijns
Lector: Cindy Lacroix
Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting)
Jaardienst voor dhr. en mevr. van Haren-Gijsens (stichting)
Jaardienst voor Giel Wouters en Jeanette Wouters-Schreurs
Woensdag 14 november, 10.00 uur leesmis
Zondag 18 november, 09.30 uur
Orgelspel door Chris Wouters
Misdienaar: Mathijs Heusschen
Lector: Jos Hendriks
Jaardienst voor de ouders Degandt-Fourgeaux en zoon Robert
(stichting)
`
Voor de overledenen van de familie Goessens-Pricken
Voor de overledenen van afgelopen jaar
Woensdag 21 november, 10.00 uur leesmis
Zondag 25 november, 09.30 uur
Opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor
Misdienaar: Romy Rutten
Lector: Cato Slenter
Voor de overledenen van de familie van Alfons Huijnen en Anna
Huijnen-Wouters (stichting)
Jaardienst voor Emiel en Maria Broers-Huijnen en voor
schoonzoon Kees (stichting)
Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen
Woensdag 28 november, 10.00 uur leesmis
Voor de overledenen van afgelopen jaar

Fanfare St. Franciscus
Het kwik steeg deze zomer naar hoge temperaturen,
benieuwd hoe het kwik gaat dalen in de winter…. Laat
de herfst en de winter maar komen we warmen u graag
op met onze muziek of andere activiteiten!
Wat was het weer een mooie kermis in Reijmerstok met
de processie naar Terlinden. Met aansluitend een
geweldig kapellentreffen! Goede muziek, goede
verzorging, lekker pilsje of iets anders en een goede sfeer maakte deze
zondagmiddag tot een middag met een muzikaal gouden randje. Maar ook
de kermismaandag was warm, gezellig en lekker. En hoe fijn dat we op
vele extra muzikanten mochten rekenen om ervoor te zorgen dat we
muzikaal ook goed voor de dag konden komen. Nogmaals bedankt aan alle
leden en niet leden voor hun muzikale inbreng.
Enkele weken later, weer onder een stralende zon, luisterden we samen
met harmonie Berghalm de mis op bij de Kapel in Terlinden. Op kermis
maandag trokken we weer door Terlinden als één groep, samen met de
harmonie en schutterij uit Noorbeek. Gezelligheid en lekker samen muziek
maken is het motto en dat is zeker gelukt! De afspraken voor volgend jaar
zijn al gemaakt!

Maar wist u al dat onze leden echt van alle markten thuis zijn? Ze bespelen
een slagwerk of blaasinstrument, dragen de vlag of voeren bestuurlijke
taken uit. Maar wist u ook dat ze gouden keeltjes hebben? Voor de
zomervakantie trokken we richting de opnamestudio van Marlstone om het
hoplied op te nemen. Een ervaring op zich, spelen, opnemen, terugluisteren
en weer net iets anders spelen en opnemen. We waren tevreden met de
opname.

Echter toen kwam de vraag of we hem ook konden inzingen? Niet alle
leden dachten dat dit kon, beetje twijfelachtig stemden ze ermee in om de
week erna wederom richting de studio te vertrekken. Dit keer zonder hun
vertrouwde instrument. Maaaaaar wat is de opname goed geworden! We
hebben echt gouden keeltjes, al zeggen we het zelf. Met daarnaast ook nog
eens de juiste feestelijke sfeer erop te zetten kunnen we spreken van een
zeer geslaagde opname en zijn we supertrots op ons Hoplied! De schrijver
van het lied Jan Huijnen zong trots mee en kan nu genieten van zijn lied op
cd! Marlstone bedankt voor deze unieke ervaring, we hebben genoten!
Tja en dan het hoplied spelen tijdens de relatiedag van de Gulpener. Het is
ook weer een ervaring op zich. Er waren muzikanten die dit spektakel dit
jaar voor de eerste keer meemaakten en men vond het soms zelf
beangstigend overkomen. Als je aan komt marcheren staat daar een
menigte die hier al uren naar uit kijkt. Ze willen je aanraken, leunen tegen
je, willen je pet passen en doen vooral hossend mee op de muziek. Na het
Limburgs volkslied dat uit volle borst wordt meegezongen is het dan tijd
voor het hoplied. Goede zangers en iets minder goede maar enthousiaste
zangers van de Gulpener staan op het podium gereed en dan begint het
spektakel. De tent spat uit zijn voegen en iedereen doet mee. Zoals gezegd,
je moet het een keer hebben meegemaakt om dit gevoel te kunnen ervaren
van dit enthousiaste
publiek
en
wat
muziek met je kan
doen! Hierna smeren
we de gouden keeltjes
natuurlijk graag met
een van de lekkere
biertjes en hebben we
nog een gezellig
avond. Zo is er wel
altijd iets te beleven
en te ervaren bij de
fanfare……

Onze repetities starten elke dinsdag weer om 19.30 uur. En vanaf nu met
een dirigent die met pensioen is. Gelukkig gaat hij nog lang niet met
pension als dirigent! Samen met de muzikanten bereiden ze zich voor op
de volgende activiteiten.
7 oktober luisteren we de H mis op in Reijmerstok tijdens de Franciscus
kermis. Ook zullen we een bezoek brengen aan het kerkhof. En net als
vorig jaar trekken we hopelijk weer met velen van u richting ons
gemeenschapshuis. Hier zal vanaf 10.30 uur weer de koffie en vlaai klaar
staan voor u!
15 december zullen we present zijn tijdens de Kerst inn.
Met Kerstmis zijn we er ook voor u. Samen met de woord en
communiegroep, de Düvelkes, het kinderkoortje de Franciscaantjes en de
KiDZ zullen we de viering opluisteren tijdens Eerste Kerstdag. Op 22
december zullen we samen met alle kinderen die mee willen doen deze
viering gaan voorbereiden. Alle kinderen ontvangen hiervoor nog een
uitnodiging. Jong en oud kan meedoen tijdens de viering op eerste
Kerstdag. Kom ook om 11 uur naar de kerk in Reijmerstok!
Het nieuwe jaar klinkt nog ver weg maar dit zullen we dit jaar inluiden met
ons themaconcert. Op zondag 6 januari openen wij de deuren van het
gemeenschapshuis en gaan we samen met u het nieuwe jaar inluiden met
een nieuwjaarsconcert. Het themaconcert zal net als onze vorige
themaconcerten een speciaal tintje krijgen. Op muzikaal gebied ontvangen
we dit keer gasten met Weense allure….. maar ook de entourage zal geheel
in stijl zijn….. Reserveer deze dag dus al in de nieuwe agenda!
Naast onze muzikale activiteiten staat er ook weer een activiteit met
betrekking tot de KiDZ op het programma. 6 en 7 oktober vindt weer het
KiDZ weekend plaats.
6 oktober doen maar liefst 49 kinderen mee aan de workshops. En hoe leuk
om te zien dat muziek en beeldende kunst kinderen uit zoveel
verschillende dorpen met elkaar verbindt. Kinderen uit Reijmerstok,
Terlinden, Slenaken, Noorbeek, Genhout, Margraten, Banholt en Mheer
zullen meedoen aan het KiDZ weekend.

Op zaterdag volgen ze 6 workshops. Twee muzikale workshops een
combinatie van beeldend en muziek en 3 beeldende workshops….
Voldoende afwisseling en hun creativiteit kunnen ze dus helemaal kwijt op
deze dag. Op zondag zal vanaf 10.30 uur de expositie geopend worden
door onze eigen fanfare en kunnen alle kinderen trots hun gemaakte
kunstwerken tonen. Vanaf 11.30 uur zullen ze ook voor u optreden. Kom
en laat u verrassen door de creativiteit en het enthousiasme van deze
kinderen. We beloven u dat u ervan zult genieten!
Via deze weg willen we ook onze reguliere sponsors, partners en
supporters nogmaals bedanken met in het bijzonder de gemeente GulpenWittem en De Puthof die deze activiteit nog eens extra ondersteunen. Maar
ook de vrijwilligers die dit weekend weer voor ons klaar staan, DANK
JULLIE WEL! Zonder jullie konden we dit niet realiseren.

Laten we samen genieten en ontmoet ons tijdens onze activiteiten. Je mag
natuurlijk altijd op dinsdag aansluiten als je samen met ons muziek wil
maken!
Met muzikale groet,
Fanfare St. Franciscus

Aankondiging Geitezitting 2019
Beste dorpsgenoten,
Over enkele maanden is het weer zover, dan zal onze
jaarlijkse geitezitting weer plaats vinden.
Reserveer daarom 19 Januari 2019 s’avonds
vanaf 19.11 een plekje vrij in jullie agenda.
Het beloofd dit jaar een spannende, met een heel nieuw concept,
sjieke zitting te worden.
Hoe wij deze avond gaan invullen zullen wij nog bekend maken, houd
daarom onze Facebook/Instagram pagina, & het parochieboekje goed in de
gaten.
Bestuur Geitezitting Reijmerstok
Lianne, Ellen, Patricia, Joyce, Anita & Estie

-----------------------------------------------------------------------------------------Heilige missen in de parochies Banholt en Noorbeek:
Zaterdag 6 oktober
Zondag 7 oktober
Zaterdag 13 oktober
Zondag 14 oktober
Zondag 21 oktober
Zondag 21 oktober
Zaterdag 27 oktober
Zondag 28 oktober
Zaterdag 3 november
Zondag 4 november
Zondag 4 november
Zondag 11 november
Zondag 11 november
Zaterdag 17 november
Zondag 18 november
Zondag 25 november
Zondag 25 november

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

19.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
09.30 uur
11.00 uur
19.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
15.00 uur
09.30 uur
11.00 uur
19.00 uur
11.00 uur
09.30 uur
11.00 uur

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).
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 nov. door te mailen naar: lemlijn@hetnet.nl

Zie ook onze website: www.clusterterlinden.nl

