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Recordopbrengst statiegeldflessen 2018
Inwoners van Reijmerstok en Terlinden hartelijk dank voor
jullie bijdrage!
Op 29 december j.l. hebben BMR jeugdspelers Dave, Jens, Sven, Stan,
Kane, Luc, Thomas, Len, Jur, Storm, Merlijn, Bas, Lisa, Demi en Bas
het recordbedrag van € 427,25 opgehaald tijdens de jaarlijkse
statiegeldflessenactie. Onder begeleiding van Harold Kroonen,
Raymond Notermans, Frederic Bastings, Ben Lacroix, Louis van der
Meer en Erwin Canisius werd dit mooie bedrag deur aan deur in
Reijmerstok en Terlinden opgehaald.
Na afloop werd er een lekker potje straatvoetbal gespeeld en trakteerden
Julia en Frans Canisius iedereen op zelfgemaakte frites met frikandel.
Heel veel dank voor dit heerlijke feestmaal.
Ook wederom dank aan familie Lacroix van de Puthof voor het
sponsoren van de heerlijke friet aardappelen!

Automaat Plus gulpen tijdelijk geblokkeerd…

DEELNAME
In steden worden meer kerken gesloten dan in dorpen. Zijn dorpen dan
financieel rijker dan steden? Dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat er in
(onze) dorpen meer gemeenschapszin te bespeuren valt dan in menige stad.
Zou het dan niet goed zijn om dat gevoel ook levend te houden?
Verenigingen, clubs, sociëteiten, enz. leven dankzij de leden die naar
bijeenkomsten, vergaderingen en vieringen komen. Als er niemand meer
komt, houdt de vereniging vanzelf op te bestaan.
Een tijdje geleden zei ik in een van onze kerken dat ik je persoonlijke band
met Jezus Christus belangrijker vind dan elke zondag naar de kerk te gaan.
De zondagsviering heb ik daarmee helemaal niet aan de kant willen
schuiven. Integendeel. Het is een kwestie van en/en, niet van of/of.
In onze parochies proberen we elke zondag met een aantal mensen
(kosters, misdienaars, acolieten, zangers/zangeressen, lectoren,
bloemverzorgsters en nog anderen) een viering aan te bieden voor onze
gemeenschappen. Dat kan een eucharistie viering zijn of een woord- en
communieviering. Daar komen we bijeen om ons geloof en onze gemeenschap te vieren – en daarmee te versterken. Heel belangrijk daarbij vind ik
dat de leden van onze gemeenschap daaraan deelnemen. Dat wil zeggen: je
bent uitgenodigd om mee te zingen, mee te bidden, mee te denken. Jouw
deelname zal mede het gehalte van de viering bepalen. In die mate dat je
(zèlf écht) deelneemt, zul je ook iets meekrijgen van deze bijeenkomst.
Een jaar of 50 en meer was het de gewoonte voor katholieken om zowat
elke zondag naar de kerk te gaan. Het werd door een aantal mensen ook
ervaren als een verplichting. (Als dit laatste het geval is, dan schieten we
ons doel natuurlijk finaal voorbij.) Maar het is misschien zinvol om eens
na te denken over dit: soms iets doen waar je geen zin in hebt maar
waarvan je voelt/weet/meent dat het toch goed is om
te doen, is dat verkeerd? Wie bepaalt het antwoord
hierop ? De buurman, een journalist of collega –
of jij zelf ? Ik wens jullie een vruchtbare zoektocht.

René Graat mhm,
pastoor

Jaarprogramma ZijActief Reijmerstok 2019
maandag 21 januari Jaarvergadering.
19.30 u gemeenschapshuis AGenIng
aansluitend kienen met als thema: " heel Reijmerstok ontspant".
dinsdag 12 februari 19.00 uur
filmavond Vue te Kerkrade.
' Mary, queen of Scots.' Kostuumfilm.

13-20-27 maart
Politieke scholing in Margraten of Mechelen.
3 april, 10 april excursie.
maandag 18 maart
19.30 uur gemeenschapshuis AgenIng.
Opfriscursus rijvaardigheid.
Maxime Tychon van autorijschool Tychon te Eckelrade geeft een lezing
om alle verkeersregels weer eens op te frissen.
zaterdag 6 april
Doe en Beleefdag in AZM Maastricht.
lunchen bij de Groene loper, Talentino te Maastricht.
maandag 13 mei
Workshop 'East meet West' , Chi kookt in Wyck.
24 juni laatste activiteit voor de vakantie
19.00 uur Wandeling met natuurgids Harry Hutschemakers.
maandag 16 september
19.30 uur gemeenschapshuis AgenIng
Lezing en proeven over Pompoenen enz., door Christien Reinders.
maandag 14 oktober
19.30 uur gemeenschapshuis AgenIng
Creatieve workshop herfststuk maken met Anja en Joyce
dinsdag 26 november
Ledendag naar Margriet winterfair in Den Bosch.
maandag 16 december Kerstverrassing.
Tot ziens!
Het bestuur van ZijActief , Marlies, Paula, Marion, Elian en Ria.

Kerkdiensten Reijmerstok in volgende maanden:
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
Zaterdag 25 mei
19.00 uur
Donderdag 30 mei
09.30 uur Eerste H. Comm.
Zondag 2 juni
11.00 uur
Zaterdag 8 juni
19.00 uur
Maandag 10 juni
09.30 uur Pinksteren
Zaterdag 15 juni
19.00 uur
Weekend 22/23 juni is het jubileumfeest van pastoor Frits Janssen te
Margraten en zal in Reijmerstok geen Heilige mis zijn
Zondag 30 juni
09.30 uur
Zaterdag 6 juli
19.00 uur
Zondag 14 juli
09.30 uur Bronk Kermis
Maandag 15 juli
11.00 uur Jonkheidmis
Zondag 21 juli
11.00 uur
Zaterdag 27 juli
19.00 uur

Voorstellingsmis 2019
Op 7 april is een kerkdienst waarin wij, de communicantjes van
Reijmerstok, ons graag aan u voorstellen. We zijn dit jaar met z’n
vieren en we hebben er al zin in. We zijn al gestart met de
voorbereidingen. Op 30 mei, Hemelvaartsdag, zullen we ter communie
gaan. Nieuwsgierig wie we zijn? We nodigen u graag uit op zondag 7
april om 11:00 uur in onze kerk. Tot ziens!

Kerkdiensten voor de maand februari:
Zaterdag 2 februari, 19.00 uur
Opgeluisterd door het kinderkoor
Misdienaar: Romy Rutten
Lector: Ankie Wesselius
Voor Lena Vleugels-Kroonen
Woensdag 6 februari, 10.00 uur leesmis
Zondag 10 februari, 11.00 uur
Opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor
Misdienaar: Marcia Frijns
Lector: Marlies Kleijnen
Zeswekendienst voor Lena Vleugels-Kroonen
Voor Fieny Rutten-Engelen, Mathieu Rutten en Jan Voncken
Jaardienst voor de ouders Coenjaerts-Kockelmans en familieleden
Jaardienst voor Hubert en Maria Peerboom-Hendrikx
Voor Jef Huijnen
Woensdag 13 februari, 10.00 uur leesmis
Zondag 17 februari, 09.30 uur
Opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor
Misdienaar: Mathijs Heusschen
Lector: Marjan Habets
Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen
Woensdag 20 februari, 10.00 uur leesmis
Zaterdag 23 februari, 19.00 uur Dialectmis
Opgeluisterd door het kinderkoor
Jaardienst voor Mia Vleugels-Brouwers
Voor Eduard en Jeanne Kikken-Huntjens
Voor Jef Croonen
Voor de overledenen van afgelopen jaar
Woensdag 27 februari, 10.00 uur leesmis
Voor de overledenen van afgelopen jaar

Kerkdiensten voor de maand maart:

Zondag 3 maart, 09.30 uur Carnaval
Opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor
Misdienaar: Romy Rutten
Lector: Cato Slenter
Woensdag 6 maart, 19.00 uur Aswoensdag
Misdienaar: Mathijs Heusschen
Lector: Jos Hendriks
Zondag 10 maart, 11.00 uur
Orgelspel door Chris Wouters
Misdienaar: Marcia Frijns
Lector: Guido Lemlijn
Jaardienst voor Hubert en Mieneke Gerrekens-Huijnen (stichting)
Jaardienst voor Maria en Robert Degandt en de ouders
Degandt-Fourgeaux (stichting)
Voor Fieny Rutten-Engelen, Mathieu Rutten en Jan Voncken
Woensdag 13 maart, 10.00 uur leesmis
Zaterdag 16 maart, 19.00 uur
Opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor
Misdienaar: Mathijs Heusschen
Lector: Robert Engelen
Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting)
Jaardienst voor Charles en Fien Eijgelshoven-Lacroix (stichting)
Woensdag 20 maart, 10.00 uur leesmis
Zondag 24 maart, 09.30 uur
Opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor
Misdienaar: Romy Rutten
Lector: Cindy Lacroix
Jaardienst voor Maria Reijnders-Roijen
Jaardienst voor Jef Essers, tevens voor Leo Essers en Catharina
Essers-Landerloo, Pierre en Guus

Woensdag 27 maart, 10.00 uur leesmis
Voor de overledenen van afgelopen jaar
Zondag 31 maart, 11.00 uur
Orgelspel door Chris Wouters
Misdienaar: Marcia Frijns
Lector: Marit Stekelenburg
Jaardienst voor Mathieu en Marieke Wouters-Lemmerlijn (st)
Voor de overledenen van afgelopen jaar
Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen

Jongerenkoor Joko
Joko werkt dit voorjaar hard door aan de voorbereidingen van haar
jubileumconcert "Een Feest van herkenning!"
Het feestelijke concert vindt plaats op zaterdagavond 1 juni 2019 in de zaal
Oos Heim in Margraten. Kaarten kunt u (uitsluitend) in de voorverkoop
kopen via onze website www.jokoreijmerstok.nl.
We hopen van harte dat zo veel mogelijk mensen uit Reijmerstok er bij
zijn!

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

Beste Parochianen, inwoners van Reijmerstok en Terlinden!
Kerk zijn we samen. Wij zijn allen samen verantwoordelijk voor het
voortbestaan van onze geloofsgemeenschap. In 2018 gaven onze
parochianen veel geld aan de Actie Kerkbalans, ook wel gezinsbijdrage
genoemd. Mede dankzij deze opbrengst konden we dit jaar weer alle
kosten betalen: een kleine vergoeding voor Pastoor Graat, onze organisten,
dirigent, boeken voor de liturgie, bloemen, energiekosten, verzekeringen
en allerlei andere kosten.
Daarnaast zijn financiële middelen nodig voor de instandhouding van ons
mooie kerkgebouw. Voor 2019 zijn we voornemens om de vloerbedekking
(voor in de kerk) te vervangen, de wijzerplaten van de torenklokken te
restaureren en voegwerk plaatselijk te repareren

Voor hen die aan de Aktie Kerkbalans deelnemen, geldt, dat het
totaalbedrag van de bijdrage over de laatste 4 jaar, in mindering wordt
gebracht op de kosten voor rouw- en trouwplechtigheden. Met uw
bijdrage bevordert u de financiële gezondheid van onze parochie.
Betalingen graag naar NL83RABO0143700375 t.n.v. Parochie St.
Franciscus onder vermelding van "Actie Kerkbalans" + uw naam en
adres - Wij vragen u met klem naam en adres bij de omschrijving te
vermelden, omdat het soms moeilijk te achterhalen is van wie een
betaling afkomstig is. De bank verstrekt namelijk vanaf 1 januari 2019
geen adresgegevens meer! Vandaar ons verzoek aan u om dit zelf bij
de omschrijving te vermelden.
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!
Namens het parochiebestuur van RK Parochie St. Franciscus van Assisië te
Reijmerstok
René Graat, m.h.m.
Pastoor

Fanfare St. Franciscus
We staan alweer met beide benen in 2019. De
afsluiting en de start van het nieuwe jaar beloven
weer mooie momenten voor 2019.

We sloten af met de
opluistering van de viering
op Eerste Kerstdag. Het
was een mooie dienst met
veel muziek, kinderen, het
kerstverhaal, kaarsen en
we deden het allemaal
samen.
In het nieuwe jaar startten we met ons themaconcert: Music, Bubbles and
Wishes. Het gemeenschapshuis was omgetoverd om weer het decor te zijn
van dit bijzondere concert. Herr Strauss junior leidde ons door het concert,
welke startte met Kerstmuziek, nog even nagenieten van deze mooie tijd.

De KiDZ deden ook twee keer mee met het
korps, maar ook het publiek moest van zich
laten horen. Ze zongen uit volle borst mee.
Hierna gingen we richting het nieuwe jaar en
bouwden we een feestje. In de pauze konden we
de innerlijke mens versterken met een drankje
en lekkere hapjes of een lekker soepje. Na de
pauze speelden we dan eindelijk de muziek die
Herr Strauss graag wilde horen, eindelijk een
medley van zijn muziek. Deze muziek was de
opmaat naar het optreden van onze solist Marjon
Lambriks. In een prachtige jurk maakte ze haar
opwachting en zong ze werkelijk de sterren van
de hemel, begeleid door ons eigen korps. Het
publiek genoot zichtbaar. Het was prachtig! Ook
de nazit was nog lang gezellig. Al met al zijn
wij weer trots op dit concert en gaan we weer op
weg naar onze volgende activiteiten.
Eerst staat op het programma het opluisteren
van de H mis op 20 januari 9.30 uur in onze
kerk in Reijmerstok.
De weken erna zullen onze leden weer hard
gaan oefenen om op 7 april een mooi concert te
kunnen geven tijdens het gemeentetreffen van de gemeente GulpenWittem, dit jaar in Wijlre. Een week later zullen onze leerlingen van zich
laten horen tijdens het gemeentelijk leerlingentreffen.
Achter de schermen wordt er al weer hard gewerkt aan het volgende
themaconcert en in 2019 zullen we ook weer jubilarissen huldigen.
Maar ook zullen we weer activiteiten organiseren voor de KiDZ en starten
we met de voorbereidingen voor de Kunstexpositie De Poorten van
Reijmerstok in 2020.
Met muzikale groet,
Fanfare St. Franciscus

Heilige missen in de parochies Banholt en Noorbeek:
Zaterdag 2 februari
Zondag 3 februari
Zondag 10 februari
Zaterdag 16 februari
Zondag 17 februari
Zondag 24 februari
Zondag 24 februari
Zaterdag 2 maart
Zondag 3 maart
Woensdag 6 maart
Zaterdag 9 maart
Zondag 10 maart
Zondag 17 maart
Zondag 17 maart
Zondag 24 maart
Zaterdag 30 maart
Zondag 31 maart

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

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

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.

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 (apr-mei),
gelieve dat dan vóór 10 maart door te mailen naar: lemlijn@hetnet.nl

Zie ook onze website: www.clusterterlinden.nl

