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Zaterdag 6 april  hebben we een educatief uitje.  

We nemen deel aan de Doe en Beleefdag in AZM Maastricht en gaan eerst 

lunchen bij de Groene loper, Talentino te Maastricht. 

 

Maandag 13 mei wordt er een workshop koken,  'East meet West'  

georganiseerd.  Chi kookt samen met ons een mengeling aan gerechten, dit 

vindt plaats in Wyck Maastricht. 

 

Tot ziens!  

Het bestuur van ZijActief , Marlies, Paula, Marion, Elian en Ria. 

----------------------------------------------------------- 
VASTEN  OF  VASTER ? 

 

Volgens een woordenboek betekent ‘vasten’: “zich onthouden van eten of 

drinken” – dus iets niet doen. In de katholieke kerk geeft dit woord ook de 

periode aan van Aswoensdag tot Pasen (40 dagen – als je de zondagen niet 

meerekent). De redenen waarom iemand zich onthoudt van eten, drinken, 

roken, snoepen, enz. kunnen verschillend zijn. Als het alleen maar gaat om 

iets te laten omdat dit een gewoonte zou zijn in de aanlooptijd naar het 

Paasfeest dan zie ik daar het nut niet van in, tenzij het gaat om gezondheids 

vasten (om bijvoorbeeld gewicht kwijt te raken). 

 

De periode waarover we het hebben is een tijd waarin we – naar het 

voorbeeld van Jezus in de woestijn – uitgenodigd worden om ons te 

bezinnen, eens goed na te denken over bepaalde waarden in je leven. Eén 

daarvan zou kunnen zijn je relatie, met je partner, je kind, ouder, Jezus 

Christus, een collega, clubgenoot…. Kun je die verbeteren door bepaalde 

voor/oordelen ‘af te schaffen’ of bij te stellen? Of nagaan wat er in de 

afgelopen tijd in je leven allemaal is aangeslibd aan modder die tot niets 



(meer) dient: sleur, inhoudsloze gewoontes, vastgeroeste meningen (voor / 

oordelen), negatieve houding naar christelijke waarden zoals naastenliefde, 

vergeving, geduld, tolerantie. 

 

Dit soort bezinning is niet voor de poes. Dit vraagt nogal wat: eerlijkheid 

met jezelf en naar anderen. Die laatsten zou je eventueel nog kunnen 

belazeren maar jezelf niet! Aangeslibde gewoontes loslaten kan wringen, 

toegeven dat je hier en daar verkeerd geweest bent en dat er dingen 

verbeterd moeten worden, dat valt ook niet altijd mee. 

 

Om mezelf te steunen bij dit ‘project’ helpt het om mijn eet- en 

drinkgewoontes te versoberen. Dit herinnert me eraan om alert te blijven in 

deze tijd en om me regelmatig, door de dag, te concentreren op en te 

denken aan mijn voornemens. Kortom: het vasten helpt me om bij de les te 

blijven. 

 

De bedoeling van dit alles is vaster te komen staan in mijn relaties maar 

ook om meer helderheid te krijgen in m’n leven, mijn doen en laten. Naar 

het voorbeeld van Jezus Christus. Uiteraard moet je daar wel wat tijd in 

steken door de dag. Ook dat kan al een extra inspanning vragen. 

 

De versobering in eten en drinken spaart natuurlijk wel geld uit. Dat 

(uit)gespaarde geld kan ik geven aan noodlijdende mensen. In onze drie 

parochies bestaat de mogelijkheid om dat te doen via de Vastenaktie. Een 

geweldig voorbeeld daarvoor zijn onze kinderen op de Basisschool. De 

afgelopen twee jaren hebben die geweldig bedragen bij elkaar 

gesprokkeld! 

 

Ik wens jullie allemaal een  

vruchtbare vasten- en Paastijd toe. 

 

 

 

 

René Graat mhm 

pastoor 

 

 

 



Hallo Geite en Bokke,                                                

Langs dizze weag wil veer euch 

bedanke veur d'r geweldige oavend 

wat vur same gehad hubbe op 

zoaterdig 19 Januari!  

Dankzij euch, meh zeker och 

dankzij al os sponsoren, hub veer 

d'r wer unne geweldige oavend van 

gemak! 

Un speciaal woord van dank geet 

dan och oet noa os sponsoren;  

A gen Ing Reijmerstok, Chef’s Food 2.0 

Bonne Aparte Valkenburg, CDA Jos Hendriks, Zorgboerderij de 

Regihoeve, Brasserie Amuseer, Pierre Lacroix financiële diensten, 

Bleijlevens motoren & techniek, Gasterij Berg en Dal, Hotel en 

Brasserie de 7e heerlijkheid, De Zeute Aardbei, FL mechanisatie, 

verkeersschool Marc Tychon, bouwbedrijf Eijkerbouw, Jessica 

Zijlstra Travel Counsellor, fruitbedrijf Roger Wouters, Ritchy Bouw. 

Wil der op de huugte blieve van de Geite&Bokke zitting, volg os dan op 

facebook! Hie zeunt och foto's te bekieke van de zitting .  

Allemoal 

BEDANKT! 
Hopelijk zien veer os truuk op 18 Januari 2020! 

Besjtuur van de Geite&Bokkezitting, 

Estie, Joyce, Anita, Ellen, Patricia en Lianne 



GOEDE  WEEK  APRIL  2019 

 

Vanaf Palmzondag, op 14 april vieren we de Goede Week. Daarin 

herdenken we het lijden en de dood van Jezus Christus. Om ons te laten 

zien hoe goed hij het bedoelde en tot hoever hij bereid was om ons tot 

voorbeeld, inspiratie en kracht te zijn. Palmzondag wordt in alle drie 

parochies gevierd met gezins- /kindervieringen. 

 

Op Witte Donderdag (18de april) zal er een viering zijn voor iedereen van 

ons Cluster Terlinden om 19.00 uur in de kerk van Banholt. 

Op Goede Vrijdag (19de april) is er een kruisweg dienst in Noorbeek en 

Banholt om 15.00 uur. In Reijmerstok zal dan een speciale Goede Vrijdag 

gedachtenis zijn. Om 19.00 uur is er in Noorbeek nog een 

Avonddienst/Bidprocessie. 

We eindigen die week met de opgang naar Pasen tijdens de Paaswake op de 

avond van Paaszaterdag de 20ste april. Voor de mensen van Banholt en 

Noorbeek vieren we dat samen in Banholt om 18.30 uur. 

Om 20.30 uur is, zoals vanouds, de Paaswake in de kerk van Reijmerstok. 

 

Op Paaszondag, de 21ste april is om 9.30 een Woord- en Communieviering 

in Reijmerstok. In Banholt is de Heilige Mis om 9.30 uur en in Noorbeek om 

11.00 uur. 

 

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

Stichting kernoverleg  
 

Beste dorpsgenoten,  

graag informeren wij jullie 

over de 1e 

“Bewonerstafel” van 12 

februari jongstleden. 

Stichting Kernoverleg Reijmerstok plaatste naar aanleiding van de 

goedbezochte “Buurten met het college” middag een oproep om met elkaar 

na te denken over de leefbaarheid in Reijmerstok. Een 14-tal inwoners 

gaven daar gehoor aan. Doel van de bewonerstafel is in gezamenlijk 

overleg oplossingen te bedenken voor leefbaarheid vraagstukken. Via 

werkgroepen pakken we urgente onderwerpen op en gaan we samen leren 

hoe je dat organiseert. Zijn er goede voorbeelden elders? Wie in onze 



gemeenschap heeft expertise? Welke middelen staan ter beschikking? Gé 

Hoeijmakers, extern coördinator leefbaarheid Gulpen-Wittem, zal ons 

daarbij helpen. Besproken thema’s: 

 

1 Verkeer 

• Overlast hard rijders 

• Overlast van parkeren op trottoir  

• Openbaar vervoer / wensbus 

• Gemeentelijk vervoer en verkeersplan  

• Reconstructie provinciale weg N598  

2 Leefbaarheid en voorzieningen ouderen 

• Ontmoetingsbehoefte in Reijmerstok / hoeskamer idee  

• Mobiliteit en vervoer 

• Franciscusgroep Cluster Terlinden 

• Ouderenhuisvesting 

• Maaltijdvoorziening - tafeltje dekje Gulpen-Wittem  

3 Vliegtuigoverlast heuvelland 

 

4 Energie transitie, groene energie opwekken in Reijmerstok 

 

5 Herinrichting voormalig sportcomplex Reijmerstok. Na 3 jaar 

voorbereiding heeft een aparte stichting de uitvoering ter hand genomen. 

Doel is een gemeenschappelijke openbare ontmoetingsplek voor jong en 

oud te realiseren. U kunt de notulen inzien. Stuur een mail aan 

flacroix@home.nl of bel  043-8501371. 

 

UITNODIGING  

Op dinsdag 26 maart 2019 hebben we alweer de 2e “Bewonerstafel” 

georganiseerd met als verdiepingsthema natuurbehoud in Reijmerstok. Alle 

inwoners van Reijmerstok zijn welkom aan te sluiten. De bewonerstafel is 

een open bijeenkomst waar we thema’s aan de orde stellen die de 

leefbaarheid van ons dorp raken. Leerzaam en ontspannen. Werkgroepen 

houden u op de hoogte van hun werkzaamheden. Wil je meer te weten 

komen over plannen en hoe we de leefbaarheid in Reijmerstok op een 

mailto:flacroix@home.nl


hoger peil willen krijgen? Kom dan gerust naar de 3e bewoners tafel op 

dinsdag 14 mei aanstaande in café AgenIng, 20.00u. 

 

 

Zegt het voort, met vriendelijk groet, 

 

stichting kernoverleg Reijmerstok,  

Jaap van Soolingen, Maurice Wouters, Felix Lacroix 

 
Openbaar vervoer lijn 657 Reijmerstok – Gulpen – viceversa 

Per 9 december 2018 ziet de dienstregeling er als volgt uit: 

 
 

 
LET OP: tijdens schoolvakanties rijdt deze lijn niet. 

 

Bekijk de gehele Arriva dienstregeling digitaal via 

www.arriva.nl/limburg/reisinformatie/dienstregeling.htm  
en klik op Dienstregeling 2019 Regio Maastricht Heuvelland 

 

http://www.arriva.nl/limburg/reisinformatie/dienstregeling.htm
https://www.arrivapdf.nl/web/file?uuid=e23c2ca3-40fa-4b97-9dfc-c6307f89667b&owner=af8aec32-6c73-47d5-af4d-f1553a2c3b77&contentid=9193


Restauratie uurwerken kerktoren 

 

Op 27 februari hebben technici van Clock O Matic de 3 wijzerplaten en 

wijzers van onze kerk gedemonteerd en meegenomen naar hun atelier voor 

restauratie. Daar hebben ze de toestand onderzocht en de wijzerplaten en 

wijzers van dichtbij kunnen analyseren. 

 

Het beschilderde deel van de wijzerplaat 

bestaat uit een koperen plaat. Deze   

is in redelijk goede toestand. De  

koperen wijzers van de 3 wijzerplaten  

zijn ook in goede toestand.  

 

De metalen steunringen aan de  

achterkant van de koperen plaat zijn op  

meerdere plaatsen (door)geroest. De  

steunringen kunnen niet gerestaureerd  

worden en moeten vervangen worden.  

Om op de lange termijn de kwaliteit te  

garanderen, wordt gekozen voor roestvrij staal. 

 

De technici hebben tevens vastgesteld dat aan de buitenkant van de 

wijzerverdeelwerken, de bussen tussen de assen los en sterk verroest zijn. 

Om een goede werking op de lange termijn te garanderen is het 

noodzakelijk de volledige aandrijving te vernieuwen. De bussen kunnen 

niet afzonderlijk vervangen worden.  

 

De totale kosten van dit project bedragen ongeveer € 19.000. Hiervan 

wordt ongeveer € 6.500 vergoed vanuit de SIM (Stimulering 

Instandhouding Monumenten). Het restant wordt uit eigen middelen 

betaald.  

 

Het parochiebestuur vind deze restauratie een noodzakelijk stap in ons 

streven naar behoud van ons mooie kerkgebouw. Met uw gezinsbijdrage 

draagt u bij aan dit project. 

 

 

Het Parochiebestuur 

 



Kerkdiensten Reijmerstok in volgende maanden: 

 

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 géén 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 

Zondag 4 augustus    11.00 uur kermis Terlinden 

Zondag 11 augustus    09.30 uur 

Zondag 18 augustus    09.30 uur 

Zaterdag 24 augustus    19.00 uur 

Zondag 1 september    11.00 uur 

Zondag 8 september    11.00 uur 

Zondag 15 september    09.30 uur 

Zaterdag 21 september    19.00 uur 

Zondag 29 september    11.00 uur 

Zondag 6 oktober    09.30 uur 

Zondag 13 oktober    11.00 uur 

Zondag 20 oktober    09.30 uur 

Zaterdag 26 oktober    19.00 uur 

 

 

 

 

De grote schoonmaak van onze kerk zal dit jaar plaatsvinden op 

vrijdag 12 april, vanaf 9.00 uur.  

 

Uw hulp is ontzettend welkom. Noteer deze datum alvast  

in uw agenda. We hopen op een goede opkomst!! 

 

Het Parochiebestuur 



Kerkdiensten voor de maand april: 

 

 

 

Woensdag 3 april, 10.00 uur leesmis 

 

Zondag 7 april, 11.00 uur Voorstellingsmis van onze communicantjes 

Opgeluisterd door het kinderkoor 

 Misdienaar: Marcia Frijns 

Lector: Cato Slenter 

Jaardienst voor Hub Kroonen (stichting) 

Jaardienst voor Hub Jaminon (stichting) 

Jaardienst voor Leon Peerboom 

Eerste jaardienst voor Fieny Rutten-Engelen, jaardienst voor 

Mathieu Rutten en tevens voor Jan Voncken 

Voor Emiel en Maria Broers-Huijnen en schoonzoon Kees 

Jaardienst voor Sander Heusschen 

 

Woensdag 10 april, 10.00 uur leesmis 

  Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Zondag 14 april, 09.15 uur Palmzondag 

 Opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor 

  Misdienaar: Romy Rutten, Marcia Frijns en Mathijs Heusschen 

 Lector: Cindy Lacroix 

  Voor mevr. Hartmans-Klinkenberg 

 

Zondag 14 april, 15.00 uur 

  Dankmis ter ere van 60 jarig huwelijk Hub en Maria Lemlijn- 

  Narinx, opgeluisterd door zangkoor De Eendracht uit Noorbeek 

 

Woensdag 17 april, is géén Heilige mis 

 Om 13.30 uur is Paasviering bij de Ouderensociëteit, A Gen Ing 

 

Donderdag 18 april, 19.00 uur 

             Witte Donderdag viering in Banholt 

 

Vrijdag 19 april, 15.00 uur Goede Vrijdag 

 



Zaterdag 20 april, 20.30 uur Paaswake 

 Opgeluisterd door zangkoor Reijmerklank 

  Misdienaar: Romy Rutten, Marcia Frijns en Mathijs Heusschen 

 Lector: Marjan Habets en Guido Lemlijn 

  Voor Eduard en Jeanne Kikken-Huntjens 

 

Zondag 21 april, 09.30 uur 1e Paasdag, Woord- en Communiedienst 

 Opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor 

  Voor Anne Slenter 

 Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen 

 

Maandag 22 april, 09.30 uur 2e Paasdag 

 Orgelspel door Chris Wouters 

  Misdienaar: Romy Rutten 

 Lector: Ankie Wesselius 

 Jaardienst voor Paulus en Maria Slenter-Essers en Pater Jean  

  Slenter (stichting) 

  Jaardienst voor Hub Maas, Jeanne Maas-Pricken en voor de   

  overleden familieleden 

 

Woensdag 24 april, 10.00 uur leesmis 

 

Zaterdag 27 april, 19.00 uur  

 Orgelspel door Chris Wouters 

  Misdienaar: Mathijs Heusschen 

 Lector: Marit Stekelenburg 

  Jaardienst voor Frans en Elisabeth Kroonen-Loijens (stichting) 

  Jaardienst voor Coen en Maria Crombach-Lardinois 

  Zeswekendienst voor Mike Hoogstraten 

  Voor Harrij Eussen 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Kerkdiensten voor de maand mei: 

 

 

Woensdag 1 mei, 10.00 uur leesmis 

 

Zaterdag 4 mei, 19.00 uur 

 Opgeluisterd door het kinderkoor 



  Misdienaar: Marcia Frijns 

 Lector: Cato Slenter 

Jaardienst voor Alfons Huijnen en Anna Huijnen-Wouters (st.) 

  Een intentie uit dankbaarheid 

 

Woensdag 8 mei, 10.00 uur leesmis 

 

Zondag 12 mei, 09.30 uur 

 Opgeluisterd door zangkoor Reijmerklank 

  Misdienaar: Romy Rutten 

 Lector: Jos Hendriks 

  Jaardienst van Jozef en Anjes Goessens-Ackermans (stichting) 

 Voor Annie en Harrie Wouters-Debie (stichting) 

  Voor Jan en Netta Smeets-Martinussen 

 

Woensdag 15 mei, 10.00 uur leesmis 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Zondag 19 mei , 11.00 uur 

 Opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor 

  Misdienaar: Marcia Frijns 

 Lector: Guido Lemlijn 

  Jaardienst voor Pierre Jaminon (stichting) 

 

Woensdag 22 mei, 10.00 uur leesmis 

 

Zaterdag 25 mei, 19.00 uur 

 Orgelspel door Chris Wouters 

  Misdienaar: Mathijs Heusschen 

 Lector: Robert Engelen 

 Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Woensdag 29 mei, 10.00 uur leesmis 

 

Donderdag 30 mei, 09.30 uur Eerste Heilige Communie 

 Opgeluisterd door het kinderkoor 

  Misdienaar: Romy Rutten 



Wij doen met z’n vieren op 30 mei de communie. Vier vrienden uit 

Reijmerstok. Zoals reeds aangekondigd, zullen wij op 7 april tijdens de 

voorstellingsmis iets over onszelf vertellen. 

 

 
                                                                     Fotografie Judith Lacroix 

 

We zijn Thomas Bastings, Sem Canisius, Jur Lacroix en Dave Notermans. 

We voetballen bij BMR in hetzelfde voetbalteam. We spelen graag samen 

en treffen ons ook bij activiteiten in het dorp. We zullen met Palmpasen 

samen met de kinderen van groep 3 de oudere dorpsgenoten bezoeken en 

een versierd kruisje met Palmpaastak aanbieden.  

De komende tijd hangen onze foto’s in de kerk. Wellicht zien we elkaar in 

het dorp of op Hemelvaartsdag in de kerk, tijdens onze communiedienst.  

 

Dave, Thomas, Sem en Jur  

 

Water verandert alles! 

 

Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee 

zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat 

we kranen in huis hebben waar altijd schoon, veilig water uit komt. In 

grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat 

veroorzaakt talloze problemen op het gebied van: volksgezondheid, 

scholing en opleiding, economische ontwikkeling en de verhouding tussen 

mannen en vrouwen. Want vooral vrouwen en kinderen ondervinden de 

gevolgen van de watercrisis. 

 

Vastenactie steunt diverse projecten die schoon water dichtbij mensen 

brengen. En daarmee worden levens blijvend veranderd! In de week voor 

Pasen (15  – 20 april 2019) zal het Missiecomité een inzameling  houden. 

   

Parochieel Missiecomité Reijmerstok 



Fanfare St. Franciscus 

Op 20 januari luisterden we de H mis op in de kerk. 

Aansluitend dronken we nog een glaasje in het café.  

 

Op dinsdag 12 februari hielden we voor de 69ste keer 

onze jaarvergadering. Dit keer in een nieuw jasje 

gestoken. De wereld om ons heen verandert en wij 

als vereniging willen hier graag in meegaan. Dus ook 

de manier waarop we vergaderen of dragen we bij 

een activiteit ons fanfarekostuum of net niet? We 

bekijken onze activiteiten door een nieuwe bril. 

Vraag gerust eens aan onze leden als u meer wilt weten over `dingen` die 

we nu anders doen dan in het verleden. Of kom eens een kijkje nemen 

tijdens onze repetitie op dinsdag tussen 19.30 en 21.30 uur in ons 

gemeenschapshuis. 

 

Tijdens de jaarvergadering hebben we een voorlopig jaarprogramma 

opgesteld. Hierbij alvast enkele datums die u mag noteren: 

7 april   Gemeentelijk muziektreffen 

13 april   Leerlingentreffen in Mechelen 

30 mei   Kindercommunie 

14 juli    Processie Kermis Reijmerstok 

14 juli    Tentfeest Kermis Reijmerstok 

15 juli   Rondgang jonkheid Kermis Reijmerstok 

4 augustus   H mis Kermis Terlinden 

5 augustus   Rondgang jonkheid Kermis Terlinden 

14 september  75 jaar bevrijding 

5  / 6 oktober   KiDZ weekend 

6 oktober   Opluisteren Franciscuskermis 

 

Op 7 maart gingen we op stap met onze leerlingen. Eerst gezellig een 

uurtje bowlen, waarbij 

een bal nog terecht 

kwam op een voet… 

Daarna gingen we pizza 

eten. De leerlingen 

hebben veel plezier 

gehad met tijdens het 

eten nog de slappe lach.  



7 april zullen we een concert 

verzorgen tijdens het 

muziektreffen van de 

gemeente Gulpen-Wittem. Dit 

jaar georganiseerd in Wijlre. 

Komt u ook naar ons 

luisteren; we beloven u een 

afwisselend 

muziekprogramma.  

 

Op 13 april zullen drie 

leerlingen deelnemen aan het 

leerlingentreffen van de 

gemeente Gulpen-Wittem. 

 

Onze concerten in het dorp 

zijn ook anders geworden, zo 

hebben we de afgelopen jaren 

steeds gekozen voor 

themaconcerten. We trachten 

steeds u te verrassen en u een 

middag / avond te bezorgen 

waar u, maar ook wij nog lang van kunnen nagenieten. Ook nu wordt er 

weer gewerkt aan een nieuw themaconcert. Er is gestart met het zoeken 

van muziek bij ons nieuwe thema. 

Het thema houden we nog even als 

verrassing. Maar op veler verzoek 

kunnen we wel al aangeven dat we dit 

najaar weer een dinerconcert zullen 

verzorgen. Schuif dus straks gezellig 

aan bij ons aan tafel! Naast muziek 

verzorgen we dan ook weer een 

heerlijk drie gangen diner! Wij 

hebben er nu al zin in! 

 

Met muzikale groet, 

Fanfare St. Franciscus 

 

 



  

 

 

   Luuj va Rimmesjtók en Terlinge, 

 

Aan alles kump un eind. De carnaval is um. Wat woar ut toch sjun. Zonder 

de luuj va Rimmesjtók en Terlinge woar dit alles neet meugelik gewaes. 

Mit sjteun van euch allemoal woar ut u prachtig feest.  

 

Mede namens os ouwersj, ’t bestuur van de Durchduujerkes, Nar Demi, 

President Kyan en de lede van dur Road va Illef, wille veer eedereen 

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 hubbe en special os hoofdsponsors die deer hie onder 

aantreft.  

 

Same hubbe veer euver uch moge regere die dul daag, ‘t woar in ee woard: 

Fantastisch! 

 

Alles euver de carnaval i Rimmesjtók ving deer op www.durchduujerkes.nl 

Prins Kane I en Prinses Isa I 

http://www.durchduujerkes.nl/


Carnaval 2020, noteer alvast de volgende data : 

 

• Zitting: zaterdag 11 januari 2020 om 15.11 uur 

• Receptie en opening: Vrijdag 21 februari 2020 vanaf 19.33u 

• Lempkesoptocht: zondag 23 februari 2020  

• Kinderdisco: dinsdag 25 februari 2020 

 

Dank aan de hoofdsponsors 

❑ Bleijlevens Motoren & Techniek Margraten 

❑ Gulpener Bierbrouwerij “de Vrije Brouwer” 

❑ Scharrelkippenfarm “Vrij en Blij” Reijmerstok 

❑ Beer-Eathoes A Gen Ing Reijmerstok 

❑ Fruitteeltbedrijf Wouters Reijmerstok 

❑ Recreatieboerderij “De Puthof 

❑ Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen Heerlen 

❑ Chefsfood  

❑ Polygarde, meer dan beveiligen 

en alle andere sponsoren die de carnaval in Reijmerstok mede mogelijk 

maken.  

 

Voor meer informatie, foto’s enz. kijk op www.durchduujerkes.nl   

 

 

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. 

http://www.durchduujerkes.nl/


Heilige missen in de parochies Banholt en Noorbeek: 

 

Zaterdag 6 april  Banholt  19.00 uur 

Zondag 7 april   Noorbeek  09.30 uur 

Zaterdag 13 april  Banholt  19.00 uur 

Zondag 14 april  Noorbeek  11.00 uur 

Donderdag 18 april  Banholt  19.00 uur 

Vrijdag 19 april  Banholt en Noorbeek 15.00 uur 

Vrijdag 19 april  Noorbeek  19.00 uur 

Zaterdag 20 april  Banholt  18.30 uur 

Zondag 21 april  Banholt  09.30 uur 

Zondag 21 april  Noorbeek  11.00 uur 

Maandag 22 april  Banholt  09.30 uur 

Maandag 22 april  Noorbeek  11.00 uur 

Zondag 28 april  Noorbeek  09.30 uur 

Zondag 28 april  Banholt  11.00 uur 

Zaterdag 4 mei   Terlinden  08.30 uur 

Zondag 5 mei   Banholt  09.00 uur 

Zondag 5 mei   Noorbeek  11.00 uur 

Maandag 6 mei  Banholt  19.00 uur 

Zaterdag 11 mei  Terlinden  08.30 uur 

Zaterdag 11 mei  Noorbeek  19.00 uur 

Zondag 12 mei   Banholt  11.00 uur 

Zaterdag 18 mei  Terlinden  08.30 uur 

Zaterdag 18 mei  Banholt  19.00 uur 

Zondag 19 mei   Noorbeek  09.30 uur 

Zaterdag 25 mei   Terlinden  08.30 uur 

Zondag 26 mei   Banholt  09.30 uur 

Zondag 26 mei   Noorbeek  11.00 uur 

Maandag 27 mei  Banholt en Noorbeek 19.00 uur 

Dinsdag 28 mei  Banholt en Noorbeek 19.00 uur 

Woensdag 29 mei  Banholt en Noorbeek 19.00 uur 

Donderdag 30 mei  Banholt en Noorbeek 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 …………….……………….. a € 20,- 

 

    woensdag    ……………………….…….. a €   7,- 

 

Uw contactgegevens: 

 

(naam) ……………………………….. (tel. nr.) ..……………….. 

 
(datum) ……………………………….  

 

 

mailto:lemlijn@hetnet.nl


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 (juni-juli), 

gelieve dat dan vóór 10 mei door te mailen naar: lemlijn@hetnet.nl 

 

 

 
Zie ook onze website: www.clusterterlinden.nl 

mailto:renegraat@home.nl
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