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Foto voorpagina: vervanging vloerbedekking priesterkoor
-----------------------------------------------------------------------------------------

Maandag 24 juni is de laatste activiteit voor de zomervakantie.
Het is een wandeling met natuurgids Harry Hutschemakers.
We vertrekken om 19.00 u vanaf de parkeerplaats Reijmerstok.
Noteer alvast: maandag 16 september
Lezing over Pompoenen enz., door Christien Reinders.
Tot ziens!
Het bestuur van ZijActief , Marlies, Paula, Marion, Elian en Ria.
----------------------------------------------------------------------------------------------

De grote schoonmaak van onze kerk heeft op vrijdag 12 april
plaatsgevonden. Dit was extra nodig vanwege de
vervanging van de vloerbedekking.
Dank jullie wel, aan de vrijwilligers die dit hebben geklaard!!
We hopen dat we volgend jaar weer op jullie kunnen rekenen.
Het Parochiebestuur
-----------------------------------------------------------------------------------------BRONK: MET EN VOOR ELKAAR
Op 9 juni, 30 juni en 14 juli vieren we weer onze jaarlijkse Bronken.
Ramen worden gewassen, (voor)tuintjes geschoffeld en geharkt, de
zondagse kleren opgeborsteld, de vlaggen glad gestreken, de bronkpaaltjes
worden nagekeken en nog veel meer. We willen weten dat het

Bronkzondag is.
Wij allemaal?
Er zijn mensen die menen dat ze geen échte Kermis hebben als ze niet eerst
de Bronk hebben gelopen. Anderen denken daar misschien anders over.
(Maar de meesten onder deze groep respecteren toch wat er gebeurt.) De
Bronk is niet alleen een kerkelijk gebeuren maar ook een
dorpsaangelegenheid. Het is niet alleen een voettocht die we maken door
onze dorpen en langs onze velden, om zo een moment te beleven dat we
ook met God verbonden zijn en daar eens over kunnen nadenken. De
Bronk is ook alles wat er ná komt: bijpraten over van alles en nog wat,
meestal met een glas in de hand. Tijdens de Bronk eren we God, daarna
eren we elkaar.
Vanzelfsprekend vraagt dit om organisatie. De kern hiervan is al sinds heel
lang in handen van de Jonkheid. Al is dit een traditie, we weten ook wel
dat in de dagen voor en na de Bronk de Jonkheid heel wat op haar
programma heeft staan. Daarom is het goed dat ze bij die organisatie hulp
van anderen krijgen. Het is per slot van rekening ook een dorpsgebeuren.
En wat de kerk betreft: is de Bronk niet een van die mooie uitdrukkingen
van ons als een geloofsgemeenschap ? We doen dingen samen. Het is
geweldig dat Jonkheidsleden – niet alleen bestuursleden – hun schouders
willen zetten onder deze traditie, typisch van onze Heuvelland streek.
Niet iedereen viert of doet mee aan de Bronk op dezelfde manier : er zijn
kleuters die onder de hoede van jonge vrouwen vrolijk mee huppelen, er
zijn ook senioren die rustig een rollator voort duwen. Voor de mensen die
tot de jaren van verstand zijn gekomen is het een moment voor jezelf, van
bezinning, rust, gebed misschien.
Moge deze traditie nog lang blijven bestaan!
Ik wens ons allemaal een deugddoende Bronk!

René Graat mhm
pastoor

Jonkheid Reijmerstok
Anno
1815

13, 14 & 15 juli 2019 > KERMIS REIJMERSTOK
Beste dorpsgenoten,
Na groot succes van vorig jaar wordt ook dit jaar weer een leuke en
leerzame knutselactiviteit voor de kinderen van Reijmerstok en
Terlinden georganiseerd om samen te komen en Jonkheid Reijmerstok een
handje te helpen. Deze zal plaatsvinden op zondag 30 juni 2019. Daarnaast
wil het bestuur van Jonkheid Reijmerstok, net als vorig jaar, een oproep
doen aan alle andere dorpsgenoten en verenigingen. Na advies van een
dorpsbewoner gaan we ook samen zitten met Stichting Kerngroep
Reijmerstok om na te denken over de toekomst en andere mogelijkheden
die we elkaar kunnen bieden.
Maar dan, Kermis Reijmerstok 2019. Dit jaar starten we een dag later dan
normaal met het opbouwen van de feesttent, hierdoor hebben we jullie
hulp extra nodig! We hebben een paar tijdstippen op een rijtje gezet waar
we een extra handje hulp kunnen gebruiken. Want we weten: Vele handen
maken licht werk.
Woensdag 10 juli 8.30:
Opbouwen van de tent!
Woensdag 10 juli 18.00-20.00: Werkzaamheden binnen de tent.
Donderdag 11 juli 18.00-20.00: Werkzaamheden binnen en buiten de tent.
Dinsdag 16 juli 9.00-18.00:
Afbreken van de tent!
Zodat er voldoende werk/materiaal aanwezig zal zijn deze avonden, is het
voor ons handig om te weten hoeveel vrijwilligers er aanwezig zullen zijn.
Ook zal er een drankje na afloop geregeld worden. Laat even weten of u
komt aan Viony Rutten (06-29983991) of Bjorn Rutten (06-20462745).

Lukt het u wegens werk niet om ons op deze doordeweekse dagen te
helpen? Dan hebben wij nog een alternatief, welk van essentieel belang is
voor de veiligheid van uzelf en ons allen. Dit jaar zijn we opzoek naar
mannen of vrouwen die als VERKEERSREGELAAR (>18 jaar) willen
functioneren tijdens de processie van Reijmerstok. Heeft u ervaring en wilt
u ons een handje helpen? Neem dan voor deze taak contact op met Viony
Rutten of Bjorn Rutten.
Wilt u een handje bij dragen op een andere manier of heeft u TIPS en
TOPS? Laat het ons dan weten! Bij voorbaat bedankt!
Hopelijk tot snel!
Jonkheid Reijmerstok

Route Processie 2019

Kerkdiensten Reijmerstok in volgende maanden:
Zondag 4 augustus
Zondag 11 augustus
Zondag 18 augustus
Zaterdag 24 augustus
Zondag 1 september
Zondag 8 september
Zondag 15 september
Zondag 22 september
Zondag 29 september
Zondag 6 oktober
Zondag 13 oktober
Zondag 20 oktober
Zaterdag 26 oktober
Zondag 3 november
Zondag 10 november
Zondag 17 november
Zaterdag 23 november
Zondag 1 december
Zondag 8 december
Zaterdag 14 december
Zondag 22 december
Dinsdag 24 december
Woensdag 25 december
Donderdag 26 december
Zondag 29 december

11.00 uur kermis Terlinden
09.30 uur
09.30 uur
19.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
09.30 uur
11.00 uur
11.00 uur
09.30 uur
11.00 uur
09.30 uur
19.00 uur
15.00 uur Allerzielen
09.30 uur
09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur
11.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
20.30 uur Nachtmis
11.00 uur 1e Kerstdag
09.30 uur 2e Kerstdag
09.30 uur

Nieuwe tarieven Misstipendia
De tarieven voor onze misstipendia zijn al heel lang ongewijzigd en liggen
aanzienlijk lager dan hetgeen door ons Bisdom voorgeschreven. Het
parochiebestuur streeft naar gelijke tarieven binnen ons Cluster en heeft
derhalve besloten om vanaf 1 juli 2019 een verhoging door te voeren.
Misintenties weekend/feestdagen:
Misintenties voor een leesmis:
Het Parochiebestuur

van € 20 naar € 25
van € 7 naar € 10

Werkzaamheden binnen en rondom ons kerkgebouw
Na 45 jaar dienst, was de oude vloerbedekking op het priesterkoor toe aan
vervanging. Op 8 april is de nieuwe vloerbedekking gelegd, waarbij de
natuurstenen trappen van het hoofdaltaar en zijaltaren opnieuw zichtbaar
zijn gemaakt. Naar onze mening zijn deze trappen mooi en karakteristiek.
Ook waren ze nog in verrassend goede staat. Het verwijderen van de oude
vloerbedekking hebben we samen met enkele vrijwilligers geklaard. En nu
maar hopen dat de nieuwe vloerbedekking ook 45 jaar mee gaat!!

Op het kerkhof hebben we vorig jaar de Buxus-hagen verwijderd. We zijn
op zoek naar alternatieven hiervoor. Momenteel is op het linkse pad (vanaf
de ingang) samen met vrijwilligers een proef aangeplant met twee soorten
planten: Spiraea en Siergras. In het najaar zullen we over de definitieve
invulling beslissen. Daarbij zullen we ook rekening moeten houden met het
daarmee samenhangende onderhoud (snoeien en opruimen).
Rondom de kerk hebben we het riool, waterleiding en stroomvoorziening
voor de buitenverlichting opnieuw aangelegd. Deze lagen gedeeltelijk op
grond van onze buren (de voormalige pastorie). Met zes vrijwilligers
hebben we t.b.v. deze voorzieningen een sleuf gegraven en dicht gemaakt.
In het vorige parochiecontact is al melding gemaakt van restauratie van de
wijzerplaten. We krijgen meerdere malen de vraag, wanneer ze
teruggeplaatst worden. Nu pas blijkt hoe vaak mensen (bewust of

onbewust) naar deze uurwerken kijken. Dat doet ons goed. Onze
verwachting is dat de wijzerplaten vóór de zomerkermis terug zijn.
Er wordt nagedacht over een nieuwe verlichting binnen de kerk.
Momenteel is sprake van halogeenlampen, welke ontzettend veel energie
verbruiken en regelmatig moeten worden vervangen. Er zijn offerten
opgevraagd voor LED verlichting, waarbij de muurschilderingen en andere
authentieke elementen nog mooier tot uitdrukking komen.
Bovengenoemde projecten kosten veel geld. Maar wij zijn van mening dat
dit goed besteed is. Uw financiële steun, in de vorm van gezinsbijdrage, is
essentieel om dit te kunnen blijven doen.
Daarnaast zijn in dit artikel meerdere malen onze vrijwilligers genoemd.
De hulp van deze en alle andere vrijwilligers is geweldig en hoeven we
gelukkig niet in geld uit te drukken. Ook motiveert dit om op de ingeslagen
weg door te gaan. Chapeau aan onze vrijwilligers!!
Het parochiebestuur

Kerkdiensten voor de maand juni:

Zondag 2 juni, 11.00 uur
Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor
Misdienaar: Marcia Frijns
Lector: Marjan Habets
Jaardienst voor Pierre Peerboom (stichting)
Jaardienst voor Hubert Narinx en Gertruda Narinx-Mulleneers (st.)
Voor Jef Croonen
Jaardienst voor Ron Stassen
Jaardienst voor Andre Broers en Maria Broers-Huijnen
Woensdag 5 juni, 10.00 uur leesmis
Zaterdag 8 juni , 19.00 uur
Orgelspel door Chris Wouters
Misdienaar: Mathijs Heusschen
Lector: Marit Stekelenburg
Jaardienst voor Gertie Braken-Hegger (stichting)
Jaardienst voor Laur Kleijnen en Annie Kleijnen-Noteboren (st.)
Jaardienst voor Leo Essers en Catharina Essers-Landerloo
Jaardienst voor Marie-Ange Mannens-Mordant
Voor Lena Vleugels-Kroonen
Jaardienst voor Anna Denis-Janssen en Jozef Denis
Maandag 10 juni, 09.30 uur Pinksteren
Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor
Misdienaar: Romy Rutten
Lector: Cindy Lacroix
Woensdag 12 juni, 10.00 uur leesmis
Voor de overledenen van afgelopen jaar

Zaterdag 15 juni, 19.00 uur
Opgeluisterd door het kinderkoor
Misdienaar: Marcia Frijns
Lector: Cato Slenter
Jaardienst voor Giel en Catharina Wouters-Lemmerlijn (stichting)
Jaardienst voor ouders Josef en Léonie Mulleneers-Honnoff
Jaardienst voor echtpaar Harie Hutschemakers en Maria
Hutschemakers-Faarts
Woensdag 19 juni, 10.00 uur leesmis
Voor Jef Huijnen
Weekend 22/23 juni is het jubileumfeest van pastoor Frits Janssen te
Margraten en zal in Reijmerstok géén Heilige mis zijn. Wèl is er
een H. Mis in Noorbeek op zaterdag 22 juni om 19.00 uur.
Woensdag 26 juni, is géén Heilige mis
Zondag 30 juni , 09.30 uur Woord en Communiedienst
Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor
Jaardienst voor Harry Eussen
Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen
Jaardienst voor Pastoor Martens (stichting)
Voor de overledenen van afgelopen jaar

Kerkdiensten voor de maand juli:

Woensdag 3 juli, 10.00 uur leesmis
Zaterdag 6 juli, 19.00 uur
Misdienaar: Mathijs Heusschen
Lector: Robert Engelen
Jaardienst voor Jeanne Wouters-Lemmerling (stichting)
Jaardienst voor Josephina en Servé Vleugels-Goessens, tevens voor
de familie Goessens
Woensdag 10 juli, 10.00 uur leesmis

Zondag 14 juli, 09.30 uur Bronk Kermis
Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor
Misdienaar: Romy Rutten, Marcia Frijns en Mathijs Heusschen
Lector: Jos Hendriks
Jaardienst voor Hub en Mieneke Gerrekens-Huijnen (Stichting)
Maandag 15 juli, 11.00 uur Jonkheidmis
Woensdag 17 juli, 10.00 uur leesmis
Zondag 21 juli, 11.00 uur
Misdienaar: Marcia Frijns
Lector: Guido Lemlijn
Jaardienst voor Jef Huijnen
Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen
Voor de overledenen van afgelopen jaar
Woensdag 24 juli, 10.00 uur leesmis
Zaterdag 27 juli, 19.00 uur
Misdienaar: Romy Rutten
Lector: Marit Stekelenburg
Woensdag 31 juli, 10.00 uur leesmis
Voor de overledenen van afgelopen jaar

Voor de vele hartelijke gelukwensen, bloemen en cadeaus
bij ons 60-jarig huwelijksfeest zeggen we, ook namens
onze kinderen en kleinkinderen, DANK.
Bijzonder ook aan pastoor René Graat en Zangkoor De Eendracht
uit Noorbeek voor hun bijdrage aan de mooie Heilige Mis.
Het was een onvergetelijk feest voor ons allen.
Hubert en Maria Lemlijn-Narinx

KOEKJES-KOEKJES-KOEKJES-KOEKJES-KOEKJES-KOEKJES

We komen weer bij u langs om koekjes te verkopen. KinderVakantie Werk
komt op vrijdag 14 juni bij u aan de deur om de heerlijke koekjes van de
Nora aan u te verkopen. We nemen de bestelling op en een week later op
zaterdag 22 juni (vanaf 10:00) brengen we de bestellingen rond. Bent u
niet thuis, dan hangen we uw koekjes aan de voordeur.
Wilt u ons steunen? Koop dan onze voordelige koekjes en steun KVW!
Alvast bedankt voor uw steun!

OPROEP!!!!
Momenteel weten we niet welke kinderen uit ons dorp afgelopen jaar
groep 1 van de basisschool bezocht hebben. Graag willen we ook deze
kinderen de kans geven om zich aan te melden voor KVW 2019 (13 -16
augustus). Kent u iemand? Tip de ouder van een 4 of 5-jarige om zich
bij ons te melden. NAW gegevens, mail en telefoon kunt u in de
brievenbus deponeren van: Cindy Lacroix, Brede Hoolstraat 1te
Reijmerstok
VASTENAKTIE
De inzameling voor de Vastenaktie heeft in Reijmerstok en Terlinden een
bedrag van € 1.103,22 opgeleverd. Dit is het totaal van de inzameling huisaan-huis en de bijdragen die rechtstreeks per bank werden gegeven.
Het Missiecomité dankt alle gevers voor hun royale giften. Ook hartelijk
dank aan allen die hebben meegewerkt aan de inzameling.
Namens Par. Missiecomité,
J. Wolfs, secretaris

CROSSING BORDERS
Vanaf 12 september 2019 zijn Noorbeek, Mheer, Banholt en Reijmerstok
75 jaar bevrijd.
In Noorbeek wordt dit feit iedere 5 jaar herdacht met diverse activiteiten
rond het thema bevrijding en vrijheid. Dit jaar is het idee ontstaan om
kinderen van basisschool “De Den” te vragen om mensen uit de vier
dorpen te interviewen die de bevrijding nog echt hebben meegemaakt.
Kinderen van nu gaan op zoek naar verhalen van de kinderen van toen.
Deze verhalen worden gebundeld in een boekje, zodat ook deze
oorlogservaringen bewaard blijven.
U kunt deze maand intekenen op het bevrijdingsboekje met als titel:
De Engelbewaarders hebben het hier druk gehad
We waren nog kinderen, dus niemand vertelde ons iets. Stel je voor dat we
onze mond voorbij zouden praten. We waren vijftien, twaalf of negen, of
zeven, of zelfs pas vier. We woonden in dorpen die op een steenworp
afstand van elkaar in het Limburgse Heuvelland lagen. Een hoekje in de
armen van België. We waren kinderen en er was een oorlog aan de gang.
Heel veel hadden we er niet van gemerkt, maar dat veranderde. We werden
als eersten in Nederland bevrijd van de Duitsers in september 1944.
De Engelbewaarders hebben het hier druk gehad, verschijnt vrijdag 6
september. U kunt het boek nu al reserveren. Het boek gaat € 14,95
kosten. De intekenprijs bij betaling vooraf is € 12,50
Hoe reserveert u? Door voor 1 juli € 12,50 over te maken naar,
NL93RABO0133515001 t.n.v. Stg. Samenwerkingsverband Noorbeek
onder vermelding van: Engelbewaarders, uw naam, adres en
telefoonnummer. U kunt natuurlijk ook meer exemplaren vooruit betalen.
In september ligt de bestelling voor u klaar bij Thuis voor Verhalen,
Brigidastraat 8 Noorbeek. Is het lastig om het op te halen, neemt u dan
even contact met ons op.
U kunt ook reserveren zonder vooraf te betalen. Stuurt u dan een mail naar
vertel@thuisvoorverhalen.nl of telefonisch 043-3211799. Wij houden dan
het gewenste aantal exemplaren voor u vast. Vanaf maandag 9 september
kunt u deze ophalen en afrekenen bij Thuis voor Verhalen a € 14,95.

Fanfare St. Franciscus
Het gemeentelijk muziektreffen vond plaats in
Wijlre. We brachten een gevarieerd programma van
een andante tot Spaanse klanken met een passodoble.
Het te beoordelen werk was Alpina Saga, een
prachtig muziekwerk. We waren weer zeer tevreden
met ons optreden waarbij we samen weer lekker
muziek hebben kunnen maken en de vele
toeschouwers gaven aan genoten te hebben.

13 april namen Kane, Charity en Naomi deel aan het leerlingentreffen in
Mechelen. Allen haalden een mooie 1 ste prijs en Naomi mocht zelfs een
beker ophalen voor haar derde plek in de categorie leerling! Top gedaan
toppers!

Op moederdag vertrokken we al vroeg richting Maastricht. Hier hebben we
opgetreden tijdens het Toff festival op kasteel Vaeshartelt. Wat een locatie,
het zonnetje scheen en er zaten maar liefst 180 gasten te ontbijten aan een
lange witte tafel in het park. We kwamen hen
al marcherend een serenade brengen, een ode
aan alle mama´s. Daarna verzorgden we een
klein concert. Het was in een woord Toff!

Maar nu is het hard werken voor de leden
want op 12 en 13 oktober gaan we een vliegreis maken door Europa. Er
moeten maar liefst 22 muzieknummers worden ingestudeerd. De muziek is
geïnspireerd door de landen die we gaan bezoeken gedurende onze vlucht.
We nemen u mee hoog in de wolken maar zullen regelmatig landen om
onze innerlijke mens aan te sterken. Naast muziek verzorgen we namelijk
ook een diner! Reserveert u al de datums? 1 september start de verkoop
van de diner kaarten!
Naast het dinerconcert hebben we nog meer op ons programma…. We
hebben nog een datum die u alvast kunt reserveren in uw agenda. Op
zondag 1 september mogen we namelijk 7 jubilarissen huldigen. We
starten met een openluchtmis op de Puthof en aansluitend zullen we onze
jubilarissen huldigen. Hierna hopen we, dat we u mogen begroeten op de
receptie zodat we erna nog gezellig eentje kunnen drinken op onze
jubilarissen. Onze jubilarissen zijn: 70 jaar lid Wiel Wouters, 60 jaar lid
Frans Lacroix, 50 jaar lid Math Roijen, Jozef Spijkers, Frans Lahaije, 25
jaar lid Anita Thijssen-Lacroix, 10 jaar lid Estie Roijen. Ook voor dit
jubileum zullen de leden weer oefenen om de H mis mooi op te luisteren.
Met muzikale groet,
Fanfare St. Franciscus

Heilige missen in de parochies Banholt en Noorbeek:
Zaterdag 1 juni
Zondag 2 juni
Zondag 9 juni
Zondag 9 juni
Maandag 10 juni
Dinsdag 11 juni
Zondag 16 juni
Zaterdag 22 juni
Zaterdag 29 juni
Zondag 30 juni
Maandag 1 juli
Zondag 7 juli
Zondag 7 juli
Zaterdag 13 juli
Zondag 14 juli
Zaterdag 20 juli
Zondag 21 juli
Zondag 28 juli
Zondag 28 juli

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

19.00 uur
09.30 uur
09.15 uur Kermis
11.00 uur
11.00 uur Kermis
11.00 uur Kermis
09.30 uur
19.00 uur
18.30 uur
09.00 uur Kermis
12.30 uur Kermis
09.30 uur
11.00 uur
19.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
09.30 uur
11.00 uur

DE OPBRENGST VAN DE COLLECTE VAN DE
HARTSTICHTING IN REIJMERSTOK EN EEN GEDEELTE VAN
TERLINDEN HEEFT IN 2019 HET MOOIE BEDRAG
OPGEBRACHT VAN 500,00 EURO.
HEEL VEEL DANK
GERDA SOUREN-EIJGELSHOVEN.

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 € 25,……………………….…….. a € 10,-

Uw contactgegevens:
(naam) ……………………………….. (tel. nr.) ..………………..
(datum) ……………………………….
Zie artikel in dit Parochiecontact m.b.t. verhoging tarieven per 1/7/2019

Parochiebestuur
René Graat

Pastoor, Voorzitter en 043-4571221 / 06-13077296
lid 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
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 (aug-sept),
gelieve dat dan vóór 10 juli door te mailen naar: lemlijn@hetnet.nl

Zie ook onze website: www.clusterterlinden.nl

