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Foto voorpagina boven (van Jef Troisfontaine): 

Bisschop Harrie Smeets in gesprek met Jonkheidleden van Dekenaat 

Gulpen. Namens Reijmerstok zijn Vionny Rutten en Iris Lemlijn aanwezig. 

Vanuit Terlinden, Elke Speck, Sen Abels en Guido Lemlijn.  

 

Foto voorpagina beneden (van Judith Lacroix): 

Onze communicanten van 2019: Dave, Thomas, Sem en Jur 

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

 

 

                                                                            

 

Uitnodiging: 

 

Van 13 t/m 16 augustus gaan we traditiegetrouw weer aan de slag met het 

bouwen van hutten in een bepaald thema. Het thema wordt pas bekend 

gemaakt op de eerste dag van onze bouwweek. Verrassing!!! 

 

Graag nodigen we iedereen uit om op vrijdagavond 16 augustus een kijkje 

te komen nemen op het voormalig voetbalterrein aan de 

Reijmerstokkerdorpstraat. Om 19:00u haalt onze fanfare de kinderen op 

(parkeerplaats onderaan de Brede Hoolstraat) en gaan we in een stoet naar 

een omgetoverde omgeving. Laat u verrassen en kom genieten van de 

heerlijke barbecue. De carnavalsvereniging verzorgt ons drankbuffet. Er is 

dus aan alles gedacht. Nieuwsgierig geworden? We hopen u allen te mogen 

begroeten tijdens KVW 2019! Tot dan! Het bestuur en leden van KVW 

Reijmerstok 

 

P.s. In het dorp zijn wij herkenbaar aan onze speciale shirts met logo. 

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

 

KINDEREN – VRIJWILLIGERS 

 

Het wordt steeds moeilijker om kinderen te vinden die een paar jaren 

misdienaar willen zijn. Enkele keren per maand worden ze dan gevraagd 

om een bijdrage te leveren aan vieringen in de kerk. Velen onder ons 

vinden het mooi en zinvol als kinderen op deze manier meeleven en –doen 

met onze gemeenschap waarvan ze bij hun doopsel lid geworden zijn en bij 



hun Eerste Communie zijn ze bekend geworden: ze hebben zich 

voorgesteld aan ons in de voorstellingsmis.  

 

Op het communiefeest vraag ik de communicantjes of ze misdienaar willen 

worden. Dan zijn er maar weinig die ‘ja’ zeggen, minder als, pak weg, zes, 

zeven jaar geleden. Natuurlijk ben ik op de eerste plaats blij met die jongens 

en meisjes die ‘ja’ zeggen en hun inzet betekent veel voor mij.  

 

Waar gaat het dan nog meer om? De kinderen die de Eerste Communie 

deden, hebben kunnen zien en merken hoeveel mensen zich inzetten voor en 

bezighouden met de voorbereiding op die dag: catechese, voorstellings- en 

gezinsmissen, palmpasen, repetities, teksten maken, boekjes opmaken, 

versieringen in de kerk, organisatie en begeleiding van de kinderkoortjes, 

enz. Dit wordt allemaal gedaan door vrijwilligers. Dank zij het werk van 

vrijwilligers beleven we veel mooie gebeurtenissen in onze dorpen. 

 

Willen we dat dit blijft doorgaan? Vaker dan eens hoor ik van ouders: we 

kunnen onze kinderen niet dwingen om bij deze of gene vereniging, club, 

beweging of wat dan ook te gaan. Natuurlijk. Maar is zwijgen dan de enige 

optie? Moet je kind het dan maar zelf uitzoeken? Niemand voedt zichzelf 

op. Ook kinderen niet. Wat is er mis met een bemoedigend woord, een 

aansporing, een schouderklopje, een gesprek, een voorbeeld geven? Als het 

kind geen zin heeft om naar school te gaan, wat dan…. ? Maar ik heb ook 

gehoord: als ons kind wel eens geen zin heeft naar het voetbal te gaan, of de 

harmonie/fanfare, het Mis dienen, of welke club dan ook, dan wijzen we 

hem/haar erop dat er aan een keuze consequenties vast zitten: andere mensen 

rekenen erop dat je ook komt. 

 

Stadmensen zeggen wel eens: in de dorpen bestaat dat nog (gemeenschaps-

zin en verenigingsleven) alsof het alleen een erfenis uit het verleden is. Veel 

mensen onder ons vinden deze manier van deelnemen aan de maatschappij 

een waardevolle invulling van hun leven – en willen dit. Daarvoor is wèl 

bereidheid, inzet, geduld en zo nodig.  

En waarom niet jong geleerd ? 

 

Ik wens u en jullie allemaal een  

energiegevende vakantie toe. 

 

René Graat mhm, pastoor 



Jonkheid Reijmerstok 
             Anno 1815 

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

Bedankt! 

 

Een groot dankjewel aan iedereen die Kermis Reijmerstok tot een geweldig 

einde heeft gebracht. Maar ook een speciale dank aan vrienden van Kermis 

Reijmerstok, voor nu en hopelijk voor nog lange tijd:  

 

Pastoor Graat & alle overige Jonkheidsleden die zich vrijwillig inzetten 

voor Jonkheid Reijmerstok, 

 

Alle sponsoren 2019, 

 

De kerk-onderhoudsploeg voor het versieren rondom de kerk, 

Marianne Habets voor het versieren en bloemschikken in de kerk, 

Monique Lacroix en Miranda Canisius voor de voorafgaande 

voorbereidingen en het prachtig aankleden van de kinderen gedurende de 

processie, 

Jan Denis en Jos Hendriks, die ons tijdens de processie herinneren  

aan een gebed, 

Roger Wouters, Erwin Canisius, Frederic Bastings, Marcel Hutschemaker 

voor het dragen van de Hemel gedurende de processie, 

Fanfare St. Franciscus voor het vormen van de processie en de volledige 

organisatie van Kermis zondag (middag), 

De ouders van de (oud) bestuursleden die zich alle jaren inzetten om ons 

een handje te helpen, 

Omwonenden en vrijwilligers die ons op welke manier dan ook, gedurende 

de gehele kermisweek, hebben geholpen,  

Cas en Petra voor het terugkeren naar Reijmerstok (wat hebben we jullie 

gemist!), 

De jongste (toekomstige) Jonkheidsleden die zich op 30 juni hebben 

ingezet voor de versiering van de kerk en de rondgang. 

 

Om een idee te krijgen wat dit voor een gezellig middag was, hier het 

eindresultaat en een sfeerimpressie: 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot Kermis Reijmerstok 2020 op 11, 12 en 13 juli!! 



 
 

Maandag 16 september is de eerstvolgende activiteit na de vakantie. 

Het is een lezing over Pompoenen met verrassende pompoenproducten, 

we zullen ook  verschillende pompoenhapjes gaan proeven.  

Aanvang 19.30 u in gemeenschapshuis AGENING Reijmerstok. 
 
Maandag 14 oktober 
Workshop herfststuk maken met Anja en Joyce. 
Aanvang 19.30 uur in gemeenschapshuis AGENING. 

Dinsdag 26 november 2019 organiseert ZijActief Limburg een 
Ledendag naar Margriet Winterfair. Ook niet-leden zijn van harte 
welkom. Neem dus gerust een vriendin mee!  

Tot ziens!  

Het bestuur van ZijActief ,  

Marlies, Paula, Marion, Elian en Ria. 

 

 

 

KWF Kankerbestrijding 

 

In de week van 1 t/m 7 September komen de collectanten  

weer bij U aan de deur, voor Uw bijdrage in het onderzoek 

tegen deze vreselijke ziekte. 

En scan en mobiel geven is ook mogelijk. 

 Wees dus mild in U geven, 

en schenk kankerpatiënten een langer leven. 

 

Voor Uw steun onze welgemeende dank. 

 



Kerkdiensten Reijmerstok in volgende maanden: 

 

Zondag 1 september    11.00 uur 

Zondag 8 september    11.00 uur 

Zondag 15 september    09.30 uur 

Zondag 22 september    11.00 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 

Zondag 3 november    15.00 uur Allerzielen 

Zondag 10 november     09.30 uur 

Zondag 17 november    09.30 uur 

Zaterdag 23 november    19.00 uur 

Zondag 1 december    09.30 uur 

Zondag 8 december    11.00 uur 

Zaterdag 14 december    19.00 uur 

Zondag 22 december    09.30 uur 

Dinsdag 24 december    20.30 uur Nachtmis 

Woensdag 25 december   11.00 uur 1e Kerstdag 

Donderdag 26 december   09.30 uur 2e Kerstdag 

Zondag 29 december    09.30 uur 

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

BEDANKT 
Allen die een bijdrage geleverd hebben of koekjes gekocht hebben, 

danken wij van harte! Een speciaal woord van dank voor Nicole 

Lacroix en de firma NORA te Gronsveld. 

 
Het bestuur en leden van KVW Reijmerstok 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dankbetuiging  

 

30 mei 2019 

 

Al weken vooraf keken onze mama’s vaak op weerbericht sites. 

Eindelijk was het zover….Hemelvaartsdag. De weergoden waren ons 

goed gezind. Oké, rond half 8 nog een miezerig buitje. Tijdens de foto 

shoot om 9 uur was het droog. Even voor 10 uur kwamen de fanfare en 

meneer Pastoor ons ophalen op de plek waar we elkaar goed hebben 

leren kennen, onze oude school. Van daaruit werden we onder muzikale 

begeleiding naar de kerk gebracht. We vonden het spannend, maar 

genoten van de muziek van onze fanfare, de liedjes van het kinderkoor, 

Emma en Chris, alle mensen in de kerk en alle indrukken rondom de 

eucharistieviering met het ontvangen van de eerste heilige communie 

als hoogtepunt.  

Nogmaals dank aan allen die ervoor gezorgd hebben dat dit een 

onvergetelijk feest werd. Via deze weg willen we ook iedereen danken 

voor de vele felicitaties, kaartjes en attenties. Het was hartverwarmend.  

We hebben een geweldige communiedienst gehad. Ook ons feest was 

een spetterende party. Wat boffen we toch dat we in deze fantastische 

gemeenschap mogen leven en opgroeien. Nu genieten we nog na van de 

foto’s van Judith Lacroix en de film van Thomas zijn opa, Jo Claessens.  

Tevens dank aan de omwonenden van de kerk! De parkeerstrook voor 

de kerk was vrij, waardoor wij de fanfare goed hebben kunnen 

bewonderen en beluisteren.  

 

Dave, Thomas, Sem en Jur en families 

 



Kerkdiensten voor de maand augustus: 

 

 

 

Zondag 4 augustus, 11.00 uur Kermis Terlinden  

Voor Jan en Bertha Roex-Paulissen 

 

Woensdag 7 augustus, 10.00 uur leesmis 

 

Zondag 11 augustus, 09.30 uur  

Orgelspel door Chris Wouters 

Lector: Marjan Habets 

 Jaardienst voor Louise en Louis Narinx (stichting) 

 

Woensdag 14 augustus, is géén leesmis 

 

Zondag 18 augustus, 09.30 uur. Tevens zegening kroetwusch. 

Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor 

Misdienaar: Marcia Frijns 

Lector: Jos Hendriks 

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

Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen 

 

Woensdag 21 augustus, 10.00 uur leesmis 

 

Zaterdag 24 augustus, 19.00 uur  

Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor 

Lector: Robert Engelen 

Tweede jaardienst voor Toon Moerdijk 

Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Woensdag 28 augustus, 10.00 uur leesmis 

Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

 

 

 

 

 



Kerkdiensten voor de maand september: 

 

 

 

Zondag 1 september, 11.00 uur Jubileum mis Fanfare bij Puthof 

Opgeluisterd door Fanfare St. Franciscus 

Misdienaar: Romy Rutten, Jur Lacroix en Dave Notermans 

Lector: Cindy Lacroix 

Jaardienst voor Jef Croonen 

 

Woensdag 4 september, 10.00 uur leesmis 

 

Zaterdag 7 september, 13.00 uur  

  Huwelijksmis Christa Lemlijn en Tom Schoenmakers 

  Opgeluisterd door Jongerenkoor Joko 

 

Zondag 8 september, 11.00 uur  

Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor 

Misdienaar: Marcia Frijns 

Lector: Cato Slenter 

Voor Pierre Wouters en Maria Wouters-Geelen (stichting) 

 Voor Leon Peerboom 

 

Woensdag 11 september, 10.00 uur leesmis 

 

Zaterdag 14 september, 14.00 uur 

  Dankmis vanwege 50-jarig huwelijk Harie en Cato Slenter-Janssen 

  Opgeluisterd door profaankoor Reijmerklank 

 

Zondag 15 september, 09.30 uur  

Orgelspel door Chris Wouters 

Lector: Marjan Habets 

 Jaardienst voor Maria Kroonen en voor de overledenen van de 

 fam. Kroonen-Croonen (stichting) 

 Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting) 

 

Woensdag 18 september, 10.00 uur leesmis 

 

 



Zondag 22 september, 11.00 uur  

Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor 

Misdienaar: Romy Rutten, Sem Canisius en Dave Noermans 

Lector: Guido Lemlijn 

Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Woensdag 25 september, 10.00 uur leesmis 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Zondag 29 september, 11.00 uur  

Opgeluisterd door het Kinderkoor 

Misdienaar: Marcia Frijns en Jur Lacroix 

Lector: Marit Stekelenburg 

 Jaardienst voor Angeline Peerboom (stichting) 

  Jaardienst voor Tossanus Huijnen en Elisabeth  

  Huijnen-Kroonen (st.) 

 

 

 

Een ring zonder begin en  zonder eind  
glanzend, stralend en verfijnd 

een grote belofte en toch zo klein 
zoals een ring moet liefde zijn 

 
Christa Lemlijn en Tom Schoenmakers 

 
Wij geven elkaar op 7 september 2019  om 13.00 uur 
het JA-woord in de St. Franciscuskerk te Reijmerstok 

 
Feestlocatie: De kleine Crutserhoeve,  
Hoogcruts 10, 6255NS te Noorbeek  

 

 

 

 



Fanfare St. Franciscus 

 

Feest! Zondag 1 september vieren wij het feest van 

maar liefst 7 jubilarissen. 315 verenigingsjaren 

samen gesprokkeld door onze leden. Elk lid heeft op 

zijn manier bijgedragen aan het verenigingsleven 

van Reijmerstok en hier zijn wij trots op en daarom 

verdienen ze het om in het zonnetje te worden gezet. 

U heeft inmiddels de verhalen van onze jubilarissen 

kunnen lezen in het Fanfarecontact welke reeds bij u 

op de deurmat is gevallen. We beloven u mooie 

muziek tijdens de H mis op de Puthof. Wij, maar ook 

de jubilarissen hopen u te mogen begroeten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deze zomermaanden zitten we niet stil. Waar vele verenigingen weken 

stoppen hebben wij een vakantie van twee weken. Na de kermis in 

Reijmerstok houden we twee weken rust om ons op te laden voor de 

tweede helft van dit jaar. We starten samen aan de tweede helft namelijk 

op Kermis Terlinden. We oefenen samen met de harmonie van Noorbeek 

en Banholt op dinsdag 30 juli zodat we samen de H mis kunnen opluisteren 

op zondag 4 augustus. Op maandag trekken we ook met z’n drieën en de 

schutterij van Noorbeek door Terlinden met de Jonkheid van Terlinden. 

Hoe meer zielen hoe meer muzikale vreugde!  

 

In de week van KVW hebben we ook geen repetitie zodat de kinderen “op 

tijd” naar hun slaapplek kunnen in het gemeenschapshuis. Maar die week 

zijn we wel op vrijdag present tijdens de afsluiting van KVW.  

 

Het KiDZ weekend komt er ook weer aan. 5 en 6 oktober zetten we ons 

weer in om vele kinderen en toeschouwers te laten genieten van kunst en 

cultuur. Het programma belooft weer mooi te worden. Kinderen van 4 tot 

14 jaar kunnen zich weer gaan opgeven vanaf 16 augustus tot 2 september. 

Hiervoor vindt u binnenkort een brief in uw brievenbus! Op 6 oktober 

combineren we dit weer met de “vlaai”kermis. Na het opluisteren van de H 

mis vertrekken we voor de optredens en expositie weer naar het 

gemeenschapshuis. Noteer het alvast en kom genieten van een lekker stuk 

vlaai!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onder de vakkundige begeleiding van het cabinepersoneel: steward Hen en 

stewardess Yolanda worden we door het Europese luchtruim gevlogen 

door KLM das Deutsche Fluggesellschaft.  

 

Met onze oud marinier voor het korps en begeleid door enkele muzikale 

vrienden belooft het een muzikaal spektakel te worden. En dat maakt 

natuurlijk hongerig. Het cabinepersoneel zal ons dan ook graag voorzien 

van een natje en een droogje. De luchtvaartcatering, verzorgd door eetcafé 

A Gen Ing in samenwerking met slagerij Nuijts, verrast u op een 

driegangen menu.  

 

We maken onze vlucht boven Europa maar liefst twee keer! 

Zaterdag 12 oktober kunt u vanaf 18:00 inchecken om 18:30 uur sluiten 

wij het vliegtuig en zijn we klaar voor vertrek. 

Zondag 13 oktober kunt u vanaf 15:30 uur inchecken en dan sluiten we 

om 16:00 uur de vliegtuigdeuren zodat we zonder vertraging het Europese 

luchtruim kunnen kiezen.  

 

Vliegtickets (Dinerkaarten) kunt u kopen vanaf 1 september tot 1 oktober.  

Ook tijdens onze jubileumviering kunt u de tickets aanschaffen. Er zal dan 

ook een pinautomaat aanwezig zijn! Ook zijn de tickets verkrijgbaar bij 

D’r Durpswinkel en eetcafé A gen Ing tegen contante betaling. Tickets 

reserveren kan via secretaris@fanfarereijmerstok.nl  

 

Het vliegticket voor de volwassen reiziger kost €25,- 

Het vliegticket voor de kinderen tot 14 jaar kost €12,50 

(bovenstaande prijzen zijn inclusief de vlucht, de luchthaven Tax, de entree 

en het driegangen menu) 

 

We nemen u graag mee op reis en hopen op een vol vliegtuig!  

U komt toch ook! 

 

Met muzikale groet,  

Fanfare St. Franciscus 

 

 

 

 

 

mailto:secretaris@fanfarereijmerstok.nl


Humanitas zoekt taalmaatjes  

 

Ben je begaan met mensen, geïnteresseerd in andere culturen en heb je iets 

met taal? 

 

Dan is 'taalmaatje' misschien iets voor jou. Als vrijwilliger ondersteun je 

anderstaligen bij het oefenen van de Nederlandse taal en help je hen 

wegwijs maken in onze maatschappij. In het Heuvelland is reeds sinds 

2015 een aantal vrijwilligers met enthousiasme en succes actief in het 

taalmaatjes-project. 

 

Wat vragen wij van jou? 

Je bent bereid om gedurende één jaar één keer per week met je taalmaatje 

thuis de Nederlandse taal te oefenen en je in te zetten voor zijn/haar 

deelname aan de samenleving. 

 

Wat biedt Humanitas? 

Humanitas zorgt voor een koppeling op basis van interesses en wensen van 

de vrijwilliger én de anderstalige deelnemer. Daarnaast kun je rekenen op 

individuele begeleiding door je coördinator, diverse gratis scholingen en 

cursussen, een reiskostenvergoeding en een ongevallen- en WA 

verzekering. 

 

Spreekt je dit aan, wil je iets doen voor een ander en wil je zelf ook iets 

leren? Neem dan contact op met:  

 

Humanitas Maastricht-Heuvelland 

Baron van Hövellstraat 4 

6221 VE Maastricht  

tel. 043-3560448 

maastricht@humanitas.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:maastricht@humanitas.nl


Heilige missen in de parochies Banholt en Noorbeek: 

 

Zaterdag 10 augustus  Banholt  19.00 uur 

Zondag 11 augustus  Noorbeek  11.00 uur 

Zaterdag 17 augustus  Noorbeek  19.00 uur 

Zondag 18 augustus  Banholt  11.00 uur 

Zondag 25 augustus  Noorbeek  09.30 uur 

Zondag 25 augustus  Banholt  11.00 uur 

Zaterdag 31 augustus  Banholt  19.00 uur 

Zondag 1 september  Noorbeek  09.30 uur 

Zaterdag 7 september  Noorbeek  19.00 uur 

Zondag 8 september  Banholt  09.30 uur 

Zaterdag 14 september  Banholt  19.00 uur 

Zondag 15 september  Noorbeek  11.00 uur 

Zaterdag 21 september  Banholt  19.00 uur 

Zondag 22 september  Noorbeek  09.30 uur 

Zaterdag 28 september  Noorbeek  19.00 uur 

Zondag 29 september  Banholt  09.30 uur 

 

 

 

 

 

Jongerenkoor Joko 

Joko Reijmerstok kijkt terug op een geslaagd jubileum dat plaatsvond op 1 

juni jl.. Het koor bracht grotendeels nieuw repertoire voor een uitverkochte 

zaal en gaat nu tevreden met zomervakantie.  

Binnenkort zingen we op twee bruiloften, waarvan een van een van onze 

eigen koorleden. De tweede helft van 2019 zal voornamelijk in het teken 

staan van voorbereiden voor de kerstperiode.  

Kom eens een repetitie bijwonen om te kijken of zingen bij jou past! Op 

vrijdagavonden om 20.30 uur in Gemeenschapshuis A Gen Ing.  

Alvast hartelijk bedankt en heb een fijne zomer! 

 



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 € 25,- 

 

    woensdag    ……………………….…….. a € 10,- 

 

Uw contactgegevens: 

 

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

 
(datum) ……………………………….  

 

 

mailto:lemlijn@hetnet.nl


Zondag 8 en maandag 9 september 

 

GULPENER 

HOPOOGSTFEEST 

Reijmerstok 

 

 
 
 

Zondag 8 september is het Hopoogstfeest, een evenement van 13.00-19.00 

uur voor iedereen en de toegang is gratis.  

Voor het programma kijk op www.gulpener.nl 

 

Maandag 9 september heeft de Gulpener haar relatie dag. Dan worden 

vooral mensen die een horecabedrijf hebben ontvangen.  

 

Vanaf 2008 werken op beide dagen rond 90 vrijwilligers van alle 

Reijmerstokse verenigingen.  

Samen slagen wij er in om die kwaliteit te leveren die de brouwerij vraagt. 

Ook in 2019 doen wij dit weer.  

Dit is een unieke kans om zonder risico inkomsten voor de vereniging te 

verwerven waarvan je lid bent of die je een warm hart toedraagt .  

 

Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor beide dagen.  

Heb je je nog niet opgegeven, stuur dan een berichtje naar 

jmghhendriks@home.nl of bel even. 

Vermeld even wanneer je wilt werken en voor welke vereniging.  

Samen met de Gulpener zetten we Reijmerstok weer op de kaart en gaan er 

twee geweldige dagen van maken.  

 

Werkgroep Hopfeesten 

Bert Lacroix en Jos Hendriks 

Secretariaat :  

De Reijmer 12, 6274 NB Reijmerstok 

T: 043-4572026 of 06-52767776        

E: jmghhendriks@home. 

 

 

 

http://www.gulpener.nl/
mailto:jmghhendriks@home.nl


 
 

 

 
 

I’ll push you camino. 

Een hele speciale belevingsreis voor pelgrims met een lichamelijke 

beperking, die anders nooit een Camino-reis zouden kunnen maken. 

  

 “Altijd al een keer de Camino willen ervaren, maar is dat gezien je 

fysieke beperktheid onmogelijk... Dan is dit jouw kans!” 

 

De Camino voor zorgpelgrims  

Als je gezond van lijf en leden bent kun je kiezen om de Camino te voet, te 

paard of met de fiets af te leggen maar als je beperkt bent in je mobiliteit, 

is de Camino zonder hulp van derden niet altijd voor je weggelegd.  

 

Samen naar Santiago de Compostella  

De Stichting VNB wil tijdens een 9-daagse tocht, van 19 t/m 27 oktober 

2019, de tocht naar Santiago de Compostela mogelijk maken voor mobiel-

gehandicapten. Dat wordt gerealiseerd met een team van jongeren en 

mantelzorgers. Samen gaan zij ervoor zorgen dat een zorgpelgrim met 

beperkte mobiliteit de Camino kan afleggen.  

Dagelijks bepalen zij samen welke afstand (tot ±15 km) er per dag kan 

worden afgelegd. Mocht onderweg blijken dat het toch iets te ver zou zijn, 

dan is er een bus ter plekke die hen ophaalt. 

 

 

Informatie over deze reis:  

Ruud Fokker: 073-681 81 11 

Ruud.fokker@vnb.nl  
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Zangkoor "Reijmerklank" 

 

In de 2de helft van September, komen leden van onze  

vereniging weer bij U aan de deur met loten van de  

"Grote Clubactie". Van elk lot is 80 procent voor onze 

 vereniging. Wij bevelen U deze "Grote Clubactie" van  

harte bij U allen aan. 

Bij voorbaat onze hartelijke dank. 

 

Bestuur en leden Reijmerklank 

 

 

Donderdag 22 augustus dekenale bedevaart naar Banneux 

 

Het thema van dit jaar is: “Komt alle landen”. 

 

Het programma te Banneux is: 

- 11.00 uur Plechtige Hoogmis waarbij deken P. Bronneberg 

hoofdcelebrant is en de priesters van ons dekenaat zullen concelebreren. 

De preek wordt verzorgd door pastoor Graat. 

- 14.00 uur Gebedsweg van de Genadekapel naar de Bron. 

- 15.00 uur Plechtig Lof met ziekenzegening in de grote kerk. 

- 16.30 thuisreis. 

 

U kunt zich opgeven bij  Cato Slenter (043-4572128), vóór 30 juli. De 

vertrektijd naar Banneux zal tussen 8. 30 uur en  9.00 uur zijn. De prijs 

voor de deelnemers is 15 euro. 

 

Ook rolstoelgebruikers kunnen mee indien ze zelf zorgen voor een 

begeleid(st)er. Let OP! Als de rolstoelgebuikers  wel in de bus kunnen 

zitten moet de rolstoel opklapbaar zijn. 

 

Wij hopen dat velen van u zullen deelnemen.  

Fons Bessems diaken. 

 

 

 



De Engelbewaarders hebben het hier druk gehad 

 

In de vorige editie van het Parochiecontact heeft u kunnen lezen over het 

project “kinderen van nu gaan op zoek naar verhalen van kinderen van 

toen”. Nu willen we u alvast een beetje laten proeven. Dit is een fragment 

uit het verhaal van Jean Loo uit Terlinden 

 

Jean schrok niet meer van een vliegtuig. Hij schrok zelfs niet meer van 

honderd vliegtuigen. Al maanden trokken ze over, om in Duitsland hun 

bommen af te werpen. Natuurlijk was hij bang geweest in het begin. De 

lucht, zwart van de toestellen die als een zwerm reuzenvogels overtrokken, 

het zware geluid van de motoren, dat was indrukwekkend. Maar het wende 

en het boerenwerk gaat altijd door. Meestal keken hij en zijn vader niet 

eens meer op als ze overvlogen. Zeker wanneer ze richting Duitsland 

gingen, was er eigenlijk niks aan de hand. Als ze terugkwamen, dan moest 

je opletten. Jean had al een paar keer in een greppel gelegen, omdat de 

geallieerden zich moesten verdedigen tegen achtervolgers. Dan floten de 

kogels om hun oren. Of ze stortten extra ballast boven hun hoofd af, zodat 

de vliegtuigen minder zwaar werden. Zo vergrootten ze hun kans om de 

terugtocht te halen, dat snapte Jean wel. Maar nu kregen zij bommen op 

hun kop die bedoeld waren voor de Duitsers. 

 
Ouderlijke woning van Jean Loo achter de inmiddels verdwenen kapel. 

De illustraties in het boek zijn gemaakt door Lieve Claesens. Zij is 

beeldend kunstenaar en als docent verbonden aan de Academie in Hasselt.  

De Engelbewaarders hebben het hier druk gehad, verschijnt vrijdag 6 

september. Hanneke Koene schreef dit boek  in opdracht van het 



Samenwerkingsverband Middeleeuwse Burchtfeesten Noorbeek ter 

gelegenheid van 75 jaar bevrijding. In dit boek zijn de verhalen te lezen die 

kinderen van toen uit Noorbeek, Banholt, Mheer en Terlinden vertelden 

aan kinderen van nu. 

 

Bent u benieuwd wat er nog meer gebeurde in en rond Terlinden, 

reserveer  dan nu al het boek, want de oplage is beperkt. Hoe?  

Door  € 14,95 (tot 1 juli slechts  € 12,50)  over te maken naar, 

NL93RABO0133515001  t.n.v. Stg. Burchtfeesten Noorbeek onder 

vermelding van: Engelbewaarders, uw naam, adres en telefoonnummer of 

e-mailadres.  

 

U kunt ook reserveren zonder vooraf te betalen. Stuurt u dan een mail naar 

vertel@thuisvoorverhalen.nl of telefonisch 043-3211799. In september 

ligt de bestelling voor u klaar bij Thuis voor Verhalen, Brigidastraat 8 

Noorbeek. Is het lastig om het op te halen, neem dan contact met ons op. 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pubquiz Reijmerstok 

Eetcafé A gen Ing, zaterdagavond 14 september  

 

Na het succes van de eerste pubquiz in Reijmerstok 

op 13 april 2019 komt er een vervolg. 

 

Op zaterdag 14 september 2019 is er weer een 

pubquiz in café A gen Ing. Aanvang om 20.30 uur. 

Bij een pubquiz worden er teams gemaakt van 5 of 6 personen die tegen 

elkaar strijden. Een quizmaster stelt de vragen, verdeeld over een aantal 

rondes, en de teams beantwoorden deze. Na iedere ronde is er een korte 

pauze. Na afloop is er dan een prijsuitreiking. 

Meld je aan met een team, of individueel. Op de avond zelf kunnen we dan 

ook nog teams samenstellen. De pubquiz is voor jong en oud, inwoners en 

niet-inwoners van Reijmerstok. De vragen zullen divers zijn, zodat 

iedereen mee kan doen. 

Op de avond zelf vragen we € 1,- p.p. als bijdrage in de organisatiekosten. 

Aanmelden kan via mail bij r. engelen@ziggo.nl of bij Café A gen Ing. 

Doet u ook mee? 

 

Cas en Petra, Robert en Rina 

mailto:vertel@thuisvoorverhalen.nl
mailto:engelen@ziggo.nl


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 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 (okt-nov), 

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

 

 

 
Zie ook onze website: www.clusterterlinden.nl 
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