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Foto’s voorpagina: Uitstapje met onze misdienaars naar Outdoor  

Karting Vaals, als bedankje voor hun inzet in het afgelopen jaar. 

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

 

Statiegeldflessen actie 

zaterdag  29 december 2018 

De jeugdafdeling van voetbalvereniging BMR is 

voornemens op zaterdag 29 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 29 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 2019. 

 

 

 

GELD: DOEL OF HULP/ TEKEN? 

 

Volwassen mensen nemen de verantwoordelijkheden op zich die horen bij 

de keuzes die ze maken. Als je ervoor kiest om bij een gemeenschap te 

horen, dan hoort daar ook bij dat je positief en constructief wilt bijdragen 

aan het leven en de ontwikkeling van die gemeenschap. Ik heb het over 

onze geloofsgemeenschap die probeert hand en voet te geven aan de 

boodschap van Jezus Christus en die een gemeenschappelijk geloof samen 



beleeft. Daarbij staat “gemeenschap” voorop en daarbij is “organisatie” 

dienstbaar aan de gemeenschap. 

 

Bij die organisatie hoort ook financiële ondersteuning. Met uw (gezins) 

bijdrage kan onze gemeenschap verder gaan met haar werk. Dat is al heel 

wat jaren zo bewezen. Toch zijn er mensen die menen dat de ‘kerk’ genoeg 

geld heeft van zichzelf en dat Rome (?) geld zat heeft, vanuit bronnen 

waarvan sommigen een bestaan vermoeden maar die er in feite helemaal 

niet zijn. Ik wordt soms pijnlijk getroffen door mensen die proberen 

maximale diensten uit onze gemeenschap te halen voor minimale 

bijdragen. Komt dit niet neer op je eigen beurs bestelen? We zijn – of 

proberen te zijn – een gemeenschap  waar nou eenmaal ook geld voor 

nodig is. 

 

Hen, die menen dat “de kerk geld genoeg heeft”, verwijs ik naar de vele 

parochies waarvan de kerken gesloten zijn…. 

 

Lang geleden toen jonge mensen nog trouwden vanuit het ouderlijk huis – 

toen men nog niet ging samen wonen voor het huwelijk – bestond de regel: 

als een gezin (minstens 4 jaar) had bijgedragen aan de gezinsbijdrage, dan 

hoefde men niet te betalen voor de huwelijksmis. Tegenwoordig wonen 

mensen samen vóór de huwelijksviering – ook omdat daar een financiële 

basis voor is. Daarmee kunnen ze ook, als ze dat willen, bijdragen aan de 

geloofsgemeenschap. 

 

Er zijn heel wat vrijwilligers in onze parochies die hun tijd en energie 

beschikbaar stellen voor de gemeenschap. Gratis. Dat spaart veel geld uit. 

Ik hoop dat mensen hierdoor aangezet worden om mee te (gaan/blijven) 

doen aan de gezinsbijdrage. 

 

Geld zegt niet alles, maar het is toch een teken van jouw/uw deelname aan 

onze gemeenschap. 

 

Namens het parochiebestuur wens ik u allen zinvolle  

kerstdagen en een gezegend nieuw jaar. 

 

 

René Graat mhm 

pastoor 



 

 



NIEUWE  BISSCHOP 

 

Op 10 oktober jl. kregen we te horen dat de Paus tot nieuwe bisschop van 

Roermond deken Harrie Smeets had benoemd.  

 

Een slecht geïnformeerde tv journalist meende dat je voor dit ambt kunt 

solliciteren. Maar het is zo, dat de Paus je dat vraagt – op voordracht van 

mensen die je kennen. Ik denk dat je op zijn vraag alleen “Ja” kunt zeggen 

als je een groot geloof in God en veel liefde voor de mensen hebt. Daarom 

heeft Harrie Smeets “Ja” gezegd.   

 

Laten we voor hem bidden en er voor open staan dat hij voor ons een bron 

van inspiratie mag zijn. 

 

René Graat 

 

Kerkdiensten Reijmerstok in volgende maanden: 

 

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 

Zondag 24 maart    09.30 uur 

Zondag 31 maart    11.00 uur 

Zondag 7 april     11.00 uur 

Zondag 14 april    09.15 uur Palmzondag 

Vrijdag 19 april    15.00 uur Goede Vrijdag 

Zaterdag 20 april    20.30 uur Paaswake 

Zondag 21 april    09.30 uur 1e Paasdag 

Maandag 22 april    09.30 uur 2e Paasdag 

Zaterdag 27 april    19.00 uur  

Zaterdag 4 mei     19.00 uur 

Zondag 12 mei     09.30 uur 

Zondag 19 mei     11.00 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. 

 

 

Toost op 2019 !!  

Beste parochianen, 

Het is inmiddels een traditie: Net als  

voorgaande jaren, willen wij u graag  

uitnodigen om op dinsdag 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 

 

De opbrengst van de collecte voor het KWF Kankerbestrijding in 

Reijmerstok en Terlinden is het mooie bedrag van € 559,28.  

Hartelijk dank voor uw steun. Ook dank aan de collectanten, 

namens KWF. 



Financieel Overzicht Parochie Reijmerstok 2017 

 

 

Ontvangsten: 

 

Gezinsbijdragen/Kerkbalans    €   6.335 

Collecten, kaarsen en giften    -    6.856 

Misstipendia     -    3.828 

Grafrechten      -    2.350 

Rente, dividend en pacht   -    5.481 

Subsidie gemeenten     -       885 

       € 25.735 

 

 

Uitgaven: 

 

Verzekeringen en belastingen    €   1.820 

Energiekosten      -    6.575 

Aandeel kosten pastoor    -    5.620 

Kosten eredienst    -    7.876 

Verplichte bijdragen Bisdom/Dekenaat  -    5.659 

Onderhoudskosten kerk en kerkhof  -    3.580 

Drukwerk parochiecontact   -    1.280 

Kosten 80-jarig parochiefeest   -    1.938 

Overige algemene kosten    -       281 

       € 34.629 

 

Negatief saldo 2017:     €    8.894 

 

 

Opmerking: In dit overzicht is geen rekening gehouden met investeringen 

in C.V.-installatie en restauratie muurschilderingen. Deze zijn ten laste van 

de algemene reserve geboekt. 

 

 

Het parochiebestuur, 

Jef Denis, penningmeester 

 

 



Kerkdiensten voor de maand december: 

 

 

Zondag 2 december 11.00 uur 

 Opgeluisterd door het Kinderkoor 

  Misdienaar: Marcia Frijns 

 Lector: Jos Hendriks 

  Voor Fieny Rutten-Engelen, Mathieu Rutten en Jan Voncken 

  Jaardienst voor Anne Slenter 

  Voor de overledenen van de familie Lemlijn-Narinx 

 

Woensdag 5 december, 10.00 uur leesmis 

 

Zaterdag 8 december 19.00 uur 

 Orgelspel door Chris Wouters 

  Misdienaar: Mathijs Heusschen 

 Lector: Marit Stekelenburg 

  Jaardienst voor Juf en Miet Noteboren, tevens verjaardag van Juf   

 Noteboren (stichting) 

   

Woensdag 12 december, 10.00 uur leesmis 

  Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Zondag 16 december 09.30 uur 

 Opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor 

  Misdienaar: Romy Rutten 

 Lector: Cato Slenter 

  Voor Annie en Harrie Wouters-de Bie (stichting) 

  Jaardienst voor Hugo Hupperichs en tevens voor Rudy Hupperichs 

  Voor Cato Cremers-Croonen 

  Voor Maria Reijnders-Roijen en Gonnie Parouns-Reijnders 

 

Woensdag 19 december, is géén leesmis 

Om 14.00: kerstviering in A gen Ing voor Ouderensociëteit 

 

Zondag 23 december 9.30 uur: Eén Mis voor het hele Cluster in Banholt 

 

 

 



Maandag 24 december 20.30 uur Nachtmis 

 Opgeluisterd door Jongerenkoor Joko 

  Misdienaar: Mathijs Heusschen en Romy Rutten 

 Lector: Guido Lemlijn 

  Voor Eduard en Jeanne Kikken-Huntjens 

 

Dinsdag 25 december 09.30 uur 1e Kerstdag, Woord- en 

  Communiedienst 

 Opgeluisterd door het Kinderkoor en Fanfare St. Franciscus en met  

  medewerking van de Duuvelkes 

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

 

Woensdag 26 december 09.30 uur 2e Kerstdag 

 Opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor 

  Misdienaar: Mathijs Heusschen 

 Lector: Marjan Habets 

 Jaardienst voor Gerard Cerfontaine (stichting) 

  Voor de overledenen van de familie Goessens-Pricken 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Zondag 30 december 9.30 uur:  Eén Mis voor het hele Cluster in Noorbeek 

 

Kerkdiensten voor de maand januari: 

 

Dinsdag 1 januari 11.00 uur Nieuwjaarsdag 

 Opgeluisterd door het Kinderkoor 

  Misdienaar: Marcia Frijns 

 Lector: Cindy Lacroix 

 Voor Fieny Rutten-Engelen, Mathieu Rutten en Jan Voncken 

  Na de Heilige Mis is in de kerk een Nieuwjaars treffen 

 

Woensdag 2 januari, 10.00 uur leesmis 

 

Zondag 6 januari 09.30 uur 

 Opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor 

  Misdienaar: Mathijs Heusschen 

 Lector: Cato Slenter 

 Voor Angeline Peerboom (stichting) 

  Voor Jan en Bertha Roex-Paulissen 



Woensdag 9 januari, 10.00 uur leesmis 

 

Zaterdag 12 januari 19.00 uur 

 Orgelspel door Chris Wouters 

  Misdienaar: Romy Rutten 

 Lector: Robert Engelen 

 Jaardienst voor Luuk Royen (stichting) 

Woensdag 16 januari, 10.00 uur leesmis 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Zondag 20 januari 09.30 uur Kermis St.Antonius, tevens broodzegening 

 Opgeluisterd door Fanfare St. Franciscus 

  Misdienaar: Mathijs Heusschen 

 Lector: Ankie Wesselius 

  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) 

  Jaardienst voor Anna Huijnen-Jacobs en tevens voor Jozeph  

  Huijnen 

  Voor Emiel en Maria Broers-Huijnen en schoonzoon Kees 

  Jaardienst voor Marcel Kleijnen en Elisa Gijsens 

 

Woensdag 23 januari, 10.00 uur leesmis 

 

Zondag 27 januari 11.00 uur 

 Opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor 

  Misdienaar: Marcia Frijns 

 Lector: Marlies Kleijnen 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Woensdag 30 januari, 10.00 uur leesmis 

 



 



Fanfare St. Franciscus 

 

In oktober hielden we weer het KiDZ weekend. Alle 

kinderen stonden op tijd klaar om te starten met de 

workshops. Ze volgden de workshop: shoe-art, 

doorkijkje, plankie, taartje, samba, toeter en de 

workshop DJ. Alle hoekjes op de Puthof waren gevuld 

met kinderen die enthousiast hun creativiteit lieten zien. 

We blijven ons verwonderen dat alle leeftijden, dus van 

4 jaar tot 14 jaar steeds weer opnieuw elke workshop 

enthousiast mee doen. En hun creaties zijn prachtig, 

ieder kind maakt op zijn manier een eigen kunstwerk. Je ziet voorkeuren 

voor bepaalde kleuren, minimalisme, overdaad of heel veel strikjes 

waardoor elk kunstwerk weer uniek is. Alle kinderen uit alle verschillende 

dorpen werken samen, helpen elkaar en er worden nieuwe vriendschappen 

gevormd. 

 

Op zondag kwamen ze weer naar binnen met hun familie op sleeptouw, 

want ze tonen graag hun kunstwerken. Je moet de gezichten hebben gezien 

van de kinderen om te begrijpen hoe trots ze zijn met wat ze op die ene dag 

hebben gerealiseerd. En als het dan tijd is voor het optreden staan ze 

meteen in het gelid klaar bij het juiste instrument in opperste concentratie. 

De mannen van de Samba workshop hebben hun weten te boeien en alle 

kinderen wisten precies wat ze moesten doen en dan klinkt je opeens de 

samba muziek in de oren. Wat niet altijd lukt, bij bijvoorbeeld de fanfare, 

om samen te starten of te stoppen, nou de kinderen deden dit perfect! Ze 

hadden er duidelijk ook heel veel plezier in. Ook mochten ze laten horen 

dat de toeters veel geluid konden maken. We kijken terug op een succesvol 

weekend. Op naar volgend jaar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook speelden we deze zondag weer in de kerk en op het kerkhof. De 

reacties van de mensen in de kerk waren weer goed, men had weer genoten 

van de muziek en de muzikanten hadden ook genoten van hun optreden. 

Samen met de KiDZ werd er na afloop nog gezellig enkele uurtjes 

doorgebracht in het gemeenschapshuis.  



De komende weken kunt u ons ook ontmoeten. Op zaterdag 15 december 

zullen we het spits afbijten tijdens de Kerst in, in het gemeenschapshuis. 

Om 19.30 uur zullen wij ons optreden starten. 

 

22 december is er een KiDZ activiteit welke samen wordt georganiseerd 

met jeugdwerk De Duvelkes. Om 10 uur starten we in het 

gemeenschapshuis met een knutselactiviteit. Het is geen gewone activiteit 

maar een voorbereiding op Eerste Kerstdag. We maken samen 

kunstwerkjes die we gaan gebruiken tijdens de woord en communiedienst 

op Eerste Kerstdag.  

 

Alle kinderen mogen meedoen, je kunt je aanmelden via 

secretaris@fanfarereijmerstok.nl of bij de Duvelkes tot 25 november. Als 

je je aanmeldt kom je op 22 december van 10 tot 12 uur knutselen en help 

je ons tijdens de mis op Eerste Kerstdag. Samen zullen we deze viering dan 

vorm geven. We zullen enkele kinderen ook vragen om iets voor te lezen 

en alle kinderen zullen een bijdrage leveren met hun kunstwerk.  

 

Eerste Kerstdag vieren we dus samen. Samen met de Duvelkes, 

Kinderkoortje De Franciscaantjes, de KiDZ, de werkgroep woord en 

communiedienst en de fanfare. De kinderen zullen een belangrijke rol 

hebben maar ook zal er veel muziek klinken. Om 10.45 uur starten we al 

met het spelen van Kerstmuziek. We hopen dat jong en oud samen met ons 

Kerst komt vieren.  

 

Het jaar 2019 starten we met ons themaconcert:  

 

 
 

Op zondag 6 januari, als de drie koningen aankomen, zullen we in het 

gemeenschapshuis A gen Ing een concert verzorgen. Laat u 

onderdompelen in afwisselende muziek, drink een lekker glaasje bubbels 

met ons en samen wensen we ons al het goede toe voor 2019. 

 



Speciaal aan dit optreden is een samenwerking met een bekende voor onze 

vereniging. Tijdens ons evenement De poorten van Reijmerstok trad zij al 

twee maal op in onze kerk maar nu zal ze te horen zijn samen met onze 

eigen fanfare in het gemeenschapshuis. Marjon Lambriks zal ons 

meenemen in de sferen van een Weens nieuwjaarsconcert. Maar ook de 

kinderen laten deze middag van zich horen. Het belooft een afwisselend 

programma te worden geschikt voor jong en oud…. 

 

In de week van 3 december komen we langs de deur om entreekaartjes te 

verkopen. Treffen we u niet thuis dan kunt u de kaartjes kopen in de 

voorverkoop. De voorverkoop start op 7 december en entreekaartjes zijn 

verkrijgbaar bij D’r Durpswinkel in Reijmerstok of te reserveren via 

secretaris@fanfarereijmerstok.nl. De kaartjes kosten €10,-. In de 

entreeprijs is inbegrepen een drankje en lekkere hapjes. De kinderen 

betalen €5. De zaal gaat om 13.30 uur open en we luiden het concert om 

14.00 uur in. 

 

Op zondag 20 januari luisteren 

we de H mis op in 

Reijmerstok. Om 9.30 uur 

verwelkomen we u graag met 

onze klanken. 

 

Rest ons nu nog om u alvast 

fijne feestdagen toe te wensen, 

een spetterende jaarwisseling 

en een muzikaal 2019! 

 

Met muzikale groet, 

Fanfare St. Franciscus 

 

 

mailto:secretaris@fanfarereijmerstok.nl


Heilige missen in de parochies Banholt en Noorbeek: 

 

Zaterdag 1 december  Noorbeek  19.00 uur 

Zondag 2 december   Banholt  09.30 uur 

Zondag 9 december  Noorbeek  09.30 uur 

Zondag 9 december  Banholt  11.00 uur 

Zaterdag 15 december  Banholt  19.00 uur 

Zondag 16 december  Zondag   11.00 uur 

Zondag 23 december  Banholt  09.30 uur 

Maandag 24 december  Banholt  18.00 uur 

Maandag 24 december  Noorbeek  19.00 uur 

Maandag 24 december  Banholt en Noorbeek 23.00 uur 

Dinsdag 25 december  Banholt  09.30 uur 

Dinsdag 25 december  Noorbeek  11.00 uur 

Woensdag 26 december Banholt  09.30 uur 

Woensdag 26 december Noorbeek  11.00 uur 

Zondag 30 december  Noorbeek  09.30 uur 

Maandag 31 december  Banholt  18.30 uur 

Maandag 31 december  Noorbeek  20.00 uur 

Dinsdag 1 januari  Banholt  11.00 uur 

Zaterdag 5 januari  Banholt  19.00 uur 

Zondag 6 januari  Noorbeek  11.00 uur 

Zondag 13 januari  Noorbeek  09.30 uur 

Zondag 13 januari  Banholt  11.00 uur 

Zaterdag 19 januari  Banholt  19.00 uur 

Zondag 20 januari  Noorbeek  11.00 uur 

Zaterdag 26 januari  Noorbeek  19.00 uur 

Zondag 27 januari  Banholt  09.30 uur 

 

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

De opbrengst van de in oktober gehouden collecte voor de 

Brandwondenstichting was € 332,47. De Brandwondenstichting en de 

plaatselijke collectevrijwilligers danken u van harte voor uw bijdrage. 

Als u ons in okt. 2019 enkele uurtjes wilt meehelpen met collecteren evt. 

als reserve-collectant, kunt u zich aanmelden bij Marina Maas (tel 

4572005). 



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


Kerststallententoonstelling Wittem ‘Welkom in de herberg’ 

 

Ook dit jaar wordt in de Kloosterbibliotheek van Wittem weer de 

traditionele Kerststallententoonstelling gehouden. Een expositie van 

kerststallen en kerstgroepen die elk op hun eigen manier het Bijbelse 

kerstverhaal  vertellen. Voor kinderen zijn er enkele speciale kerststallen. 

En er is voor hen ook een kerststallenquiz met leuke prijsjes. 

 

Het thema dit jaar is ‘Welkom in de herberg’. We willen allemaal graag 

ergens welkom zijn, zeker met de feestdagen. Maar Jozef en de 

hoogzwangere Maria waren volgens het kerstverhaal duidelijk niét 

welkom in de herberg waar ze onderdak zochten. Daarom werd het 

kerstkind geboren in een stal. En nog steeds zijn er mensen niet welkom: 

vluchtelingen, vreemdelingen of mensen die niet zo ‘aangepast’ zijn. 

 

De tentoonstelling is van 8 tot en met 29 december elke zaterdag, zondag 

en woensdag open van half twee tot half vijf. De entree is € 3,50  inclusief 

een kop koffie/thee. Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 (feb- mrt), 

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

 

 Zie ook onze website: www.clusterterlinden.nl 
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