Parochiecontact
RK Parochie St. Franciscus van Assisië te Reijmerstok

Zie artikel over kerkbalans
(gezinsbijdrage), in dit
parochiecontact

Editie 65: dec 2019/ jan 2020

Rectificatie: de in het vorige Parochiecontact genoemde uitgave uit 1994
in het kader van 50 jaar bevrijding, is indertijd samengesteld door Jac
Croonen. Dit stond helaas niet duidelijk vermeld, vandaar dit bericht.

OOK “OORLOG” IN CLUSTER TERLINDEN ?
Pas geleden stond in een dagblad een artikel over de oorlog voor/tegen Piet
en Kerstmis. U kent dat vast: mensen die voor of tegen een zwarte/
gekleurde/roetveeg Piet zijn en hen die vinden dat er wel of geen
verwijzing gemaakt dient te worden naar Kerstmis als het – in deze tijd gaat om de aanprijzing van seizoensproducten.

Wat me daarbij diep aan het denken zette, was de uitspraak die ik nogal eens
lees of hoor: “ze nemen het ons allemaal af”. Wat ? tradities ? erfgoed ?
geloof ? eigen cultuur ? Als we daarover een loopgraven oorlog willen gaan
voeren (of blijven voeren ?) dan stel ik dit voor: laten we eerst eens
bedenken waar het eigenlijk om gààt (om niet dezelfde fouten te maken als
de generaals van de eerste wereldoorlog).
Het feest van Sint Nicolaas is al heel oud. Het ging en gaat erom kinderen
blij te maken (“en de luien te vermanen”). Wie kan ons dat afnemen?
De boodschap van Kerstmis gaat nog veel verder. Dan denken we aan de
com-passie van God met ons. Zijn mee-leven, mee-lijden, mee-voelen met
ieder van ons. Dat kan ik niet uitleggen maar ik voel dit wèl. Als ik dit niet
zou voelen, dan zou ik het ook niet met jullie kunnen delen. Wie kan ons dat
afnemen?
Gaandeweg in mijn leven heb ik wèl ontdekt dat ik Gods compassie beter
voel als ikzelf met mijn medemens mee-voel, mee-lijd, mee-leef. In die mate
dat ik hem of haar afbreek door mijn woorden, mijn oordeel of houding en
vooral mijn onverschilligheid, ben ik me ook minder bewust van Gods
compassie en liefde voor mij. Wie kan ons dat afnemen?
Gegarandeerd zullen mensen denken: “Hey, Graat, word eens wakker voor
de realiteit !”. Aan hen wil ik zeggen: samen met vele anderen, bijvoorbeeld
met christenen, probeer ik een realiteit te beleven die ons verder brengt, de
loopgraven uit, op weg naar een gezamenlijke toekomst. Ik hoop en bid dat
deze decembermaand een uitnodiging èn uitdaging mag zijn om de echte
boodschap van beide feesten te hernieuwen. Wie kan ons dat afnemen?
Zo kan de fundamentele en de meest herkenbare eigenschap én boodschap
van Jezus Christus, compassie, verder leven in zijn volgelingen, de
christenen.
Gezegende feestdagen van Sinterklaas en
Kerstmis wens ik u allemaal,

René Graat mhm
pastoor

BMR
Na een succesvolle actie in het seizoen 2011-2012 ligt er voor de tweede
keer in onze jonge clubhistorie in goede samenwerking met supermarkt
Spar Colen te Banholt een uniek voetbalplaatjesboek van BMR. Dit
voetbalplaatjesboek komt op een goed moment gezien we als jonge
fusieclub dit seizoen ons 10-jarig jubileum vieren. Dit seizoen worden de
nodige activiteiten georganiseerd, met als hoogtepunt een afsluitende
jubileumactiviteit in het voorjaar van 2020. We hopen dat voor zowel
BMR als Spar Colen het een mooie actieperiode wordt!

Toost op 2020 !!
Beste parochianen,
Het is inmiddels een traditie: Net als
voorgaande jaren, willen wij u graag
uitnodigen om op woensdag 1 januari
samen met ons te toosten op het nieuwe jaar. Dit zal gebeuren in
onze kerk, na afloop van de Heilige Mis (van 11.00 uur).
Wij verheugen ons op uw aanwezigheid!!
RK Parochie St. Franciscus van Assisië Reijmerstok
Het kerkbestuur

Kerstlichtjes zingen in Reijmerstok, 14 december 2019
Graag nodigen het kinderkoor Reijmerstok, het kerkkoor Reijmerstok
en Reijmerklank u uit om samen met ons te komen kerstlichtjes zingen,
aansluitend aan de kerkdienst op zaterdagavond 14 december in de kerk
van Reijmerstok. Programma:
19.00 – 19.45 uur

Kerkdienst

19.45 – 20.00 uur

Pauze met chocomel en kerstkransjes en tevens
inloop voor mensen die willen komen luisteren en
mee zingen

20.00 uur

Welkomstwoord
Kerkkoor
Kerstgedicht
Kinderkoor
Kerstgedicht
Reijmerklank
Samenzang klassieke kerstliedjes

21.15 uur

Afsluiting met Stille Nacht, Heilige Nacht

Wij hopen hiermee samen met u een mooie en sfeervolle kersttijd in de
luiden. Graag tot 14 december,
Kinderkoor, kerkkoor en Reijmerklank Reijmerstok

Uitnodiging Tweede Kerstdag 2019!
Herinnert u zich nog Eerste Kerstdag 2018 of heeft u het toen gemist?

De samenwerking van de Duvelkes, KiDZ het kinderkoor, WOCO en de
fanfare kwam tot uiting in een viering op Eerste Kerstdag. Samen werd er
gezongen, geluisterd, muziek gemaakt kaarsen aangestoken en nog veel
meer. Ook dit jaar hebben we wederom de handen in elkaar geslagen en
voeren we Tweede Kerstdag een uniek kerstspel op o.l.v. de muziek van
het kerkkoor en de fanfare. Dit keer zal meneer Pastoor ons voorgaan en
zullen de kinderen van de Duvelkes en KiDZ samen het kerstspel
uitvoeren.
Laat u op deze Tweede Kerstdag meevoeren met het verhaal van het
spierwitte schaapje welke alle aandacht trekt in Betlehem. Maar zijn
eigenaar zorgt ervoor dat niemand de prachtige wol van Witte te pakken
krijgt. In deze digitale tijd wordt er zelfs geleerd om te breien. Dan komt er
een koude winternacht, waarin het cadeau een goede bestemming krijgt….
We nodigen u van harte uit om 11:00u in de kerk.
-----------------------------------------------------------------------------------------COORDINATIE GROEP
Al voor dat ik hier aankwam in het Cluster Terlinden (18 december 2007)
waren al enkele mensen druk bezig om ervoor te zorgen dat ik wist wat me
te doen stond. Twee mensen van elk van onze drie parochies stemden met
elkaar af waar en hoe laat ik diende voor te gaan in Mis vieringen.
Sommigen van hen kunnen over niet al te lange tijd hun koperen jubileum

vieren. Deze groep bleek ook een heel goede grond te zijn om nieuws uit te
wisselen en -langzaam - gezamenlijke activiteiten uit te proberen. De
coördinatie groep bestaat nog steeds en komt zo’n twee tot drie keer per
jaar bij elkaar.
Eén van de belangrijkste taken is de planning van de Missen voor onze drie
parochies, het misrooster. Daarbij proberen we rekening te houden met de
individuele wensen van ons Cluster, zoals kermissen, Bronken,
parochiefeesten, wensen van verenigingen, enz. We maken deze roosters
ruim van te voren zodat verschillende mensen, werkgroepen, koren,
organisten, dirigenten, enz. zich ook kunnen voorbereiden. Belangrijk is
natuurlijk ook uw planning voor de misintenties. Als u weet waar en
wanneer er een Eucharistieviering is, dan kunt u iets “regelen”.
Wat we u willen vragen is dit: als u van plan bent om een
verenigingsjubileum te vieren, wilt u dan op tijd kenbaar maken zodat we
dit kunnen meenemen in onze planning. Als die eenmaal gemaakt is, dan
wordt het bijzonder lastig om reeds geplande Missen te gaan veranderen.
René Graat
---------------------------------------------------------------------------------------Kerstgroet KVW 2019
We willen nogmaals alle vrijwilligers, sponsoren, ouders, leiding en
natuurlijk de kinderen bedanken voor een geslaagd KVW 2019!
Vol verwachting kijken we al uit naar de editie van 2020 (18 t/m 21
augustus). Nu eerst een kerstkransje en genieten van de mooie kerst! Een
liefdevol 2020 wensen we u allen toe, namens het KVW bestuur.

Kerkdiensten Reijmerstok in volgende maanden:
Zondag 2 februari
Zondag 9 februari
Zaterdag 15 februari
Zondag 23 februari
Woensdag 26 februari
Zondag 1 maart
Zaterdag 7 maart
Zondag 15 maart
Zondag 22 maart
Zondag 29 maart
Zondag 5 april
Vrijdag 10 april
Zaterdag 11 april
Zondag 12 april
Maandag13 april
Zaterdag 18 april
Zondag 26 april
Zondag 3 mei
Zondag 10 mei
Zaterdag 16 mei
Donderdag 21 mei
Zondag 24 mei

09.30 uur
11.00 uur
19.00 uur
09.30 uur Carnaval
19.00 uur Aswoensdag
11.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
11.00 uur
09.30 uur
09.15 uur Palmzondag
15.00 uur Goede Vrijdag
20.30 uur Paaswake
onbekend 1e Paasdag
09.30 uur 2e Paasdag
19.00 uur
09.30 uur
11.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
09.30 uur Hemelvaartsdag
09.30 uur
DOOPBIJEENKOMST

In het afgelopen jaar zijn we weer met een aantal ouders bij elkaar
geweest om de doop van hun kinderen voor te bereiden. Dat waren
vruchtbare bijeenkomsten.
In 2020 organiseren we opnieuw een drietal avonden voor ouders die hun
kindje willen laten dopen. Dan kan als je kind al geboren is of nog niet
geboren is. Die avond begin om 19.30 bij mij op de pastorie van Banholt
en duurt tot ongeveer negen uur. De data zijn: 19 februari, 17 juni en 21
oktober 2020. Je kunt je daarvoor aanmelden bij mij via e-mail
(renegraat@home.nl) of via de App, (06 13077296).
Ook kan een afspraak voor de doopdatum worden gemaakt.
Welkom ! René Graat

Kerkbalans 2020 (Gezinsbijdrage):
‘GEEF VOOR JE KERK’
Zoals u weet, is de kerk nagenoeg volledig afhankelijk van de bijdrage van
betrokken parochianen. Net als voor een huishouden is een gezonde
financiële situatie belangrijk voor de kerk. Vandaar dat we elk jaar al onze
parochianen om een vrijwillige bijdrage vragen. Een noodzakelijk verzoek,
want de inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze
kerk/parochie van Reijmerstok.

Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen
en nieuwe plannen maken. Naast de normale exploitatiekosten proberen
wij ons kerkgebouw te behouden en verbeteren. Zo hebben wij afgelopen
jaar de vloerbedekking op het priesterkoor vernieuwd en oude
trapelementen in ere hersteld. Ook zijn de wijzerplaten in de kerktoren
gerestaureerd. Momenteel wordt de verlichting in de kerk vernieuwd. De
oude halogeenlampen (300 watt per stuk) worden vervangen door zuinige
ledlampen, waarbij bepaalde elementen (zoals de wandschilderingen)
mooier worden ‘uitgelicht’.
Is de kerk voor u ook een plek voor ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee
aan Kerkbalans en maak uw bijdrage over op ons rekeningnummer (zie
achterzijde van ieder parochiecontact). We hopen dat we op u mogen
rekenen.

Fanfare St. Franciscus
We zitten met ons hoofd nog in de wolken na onze
vlucht over Europa tijdens ons themaconcert.
GENOTEN hebben we van twee unieke
dinerconcerten. Op zaterdag 12 oktober en zondag
13 oktober was ons gemeenschapshuis het decor
voor onze reis over Europa. Onze gasten werden
opgewacht met een drankje tegen de vliegangst door
onze steward en stewardess. Op de achtergrond
speelde het combo Kairos Keltische muziek. Na een
plekje te hebben bemachtigd, vonden de veiligheidsinstructies plaats en
diende iedereen de riemen vast te maken en te oefenen met het
zuurstofmasker. We startte de muzikale reis in Spanje, met de vrolijke
Spaanse klanken vlogen we richting het voorgerecht. Een pittig
Londonderry soepje, de opmaat naar ons volgende land met nog een beetje
Spaanse `hitte´. United Kingdom was het volgende land gevolgd door
Scandinavië. Hierbij traden ook Annelies en Mara Vleugels in de spotlight.
Moeder en dochter bezorgden de bezoekers kippenvel met hun uitvoering
van I dreamed a dream en Gabriella song begeleid door de fanfare. Het
hoofdgerecht uit de Franse keuken bracht ons naar Frankrijk hierna volgde
het Oostblok. Hierbij werden onze gasten goed aangekleed voor de kou bij
het uitstappen, mutsen, wanten, sjaals en oorwarmers, onze steward en
stewardess brachten ze geheel vakkundig aan de man / vrouw. We sloten
de muzikale reis af in Duitsland. Hierna volgde natuurlijk nog het toetje en
was er nog gelegenheid om gezellig na te kletsen en de verhalen
meegemaakt op onze reis te vertellen.
We willen iedereen bedanken die deze reis mogelijk maakten. Denk hierbij
aan Petra en Cas van A gen Ing, Slagerij Nuijts voor het diner. Kairos,
Mara en Annelies voor hun muzikale toevoeging, Yolanda en Hen, de
werkgroep, de leden en alle vrijwilligers die weer hebben meegeholpen.
Mede door jullie inzet kunnen we nog even vertoeven met ons hoofd in de
wolken. BEDANKT!

Met ons hoofd in de wolken kunnen we niet vergeten dat we het weekend
voor het themaconcert de heilige mis opluisterden in de kerk. We
vlaaikermis hadden en we voor de vijfde keer het KiDZ weekend
organiseerden.
De jubileum editie van het KiDZ weekend was weer een succes. Maar
liefst 56 kinderen deden mee aan de workshops op zaterdag. Ze maakten
een opberg uil, het decor voor het dinerconcert, gekke vogels van glas
maar ook monsters werden gemaakt. De voetjes gingen van de vloer
tijdens de line dance workshop en in de keuken van Glenn en Colin werd
op potten en pannen muziek gemaakt. Het resultaat werd op zondag
geshowd in een druk bezocht A gen Ing. De kinderen tonen met veel trots
hun kunstwerken en je hoeft maar een keer te roepen op een groep en ze
staan al op het podium om op te treden. Het enthousiasme straalt ervan af!

Na het gezamenlijk opruimen wordt het weer tijd om vooruit te kijken naar
onze volgende activiteiten. Zo is de Kerstmuziek uit de kast gehaald en
hoor je de jingle bells alweer rinkelen in het gemeenschapshuis. We zullen
namelijk op Tweede Kerstdag om 11 uur de H mis opluisteren in
samenwerking met het kerkkoor, de Düvelkes en de KiDZ. Samen maken
we er weer iets speciaals ervan. Noteer het alvast in de agenda!
Op zondag 19 januari luisteren we om 9:30 uur de H mis op in de kerk van
Reijmerstok. Er wordt weer nieuwe muziek ingestudeerd om hier ten
gehore te brengen.
Ook wordt er inmiddels druk geoefend aan de muziek welke we zullen
gaan uitvoeren tijdens het gemeentelijk muziektreffen van de gemeente
Gulpen-Wittem.
Achter de schermen wordt er ook weer hard gewerkt aan het
jaarprogramma van 2020. Een bijzonder jaar voor onze vereniging we
bestaan dan immers 70 jaar. Dit zullen we niet ongemerkt voorbij laten
gaan! Maar ook het jaar waar we voor de 11de keer kunstexpositie De
Poorten van Reijmerstok organiseren op 1 juni 2020. Op 1 september is de
inschrijving geopend voor de kunstenaars. Graag willen we ook vragen aan
alle kunstenaars uit Reijmerstok en Terlinden die mee willen doen aan de
exposities om zich in te schrijven via de website
www.poortenvanreijmerstok.nl. U zou ons hiermee heel erg helpen we
nemen dan weer contact met u op!
Dan rest ons nu nog om u alvast fijne
muzikale feestdagen toe te wensen en al
het goede voor 2020 waarbij we u graag
vaak willen ontmoeten!

Met muzikale groet,
Fanfare St. Franciscus

Kerkdiensten voor de maand december:

Zondag 1 december, 9.30 uur
Opgeluisterd door het kinderkoor
Misdienaars: Romy Rutten
Lector: Cindy Lacroix
Jaardienst voor Anne Slenter
Voor de overledenen van de familie van Alfons Huijnen en Anna
Huijnen-Wouters (stichting)
Voor Jos Eussen
Woensdag 4 december, 10.00 uur leesmis
Zondag 8 december, 11.00 uur
Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor
Misdienaars: Marcia Frijns
Lector: Guido Lemlijn
Jaardienst voor Juf en Miet Noteboren, tevens verjaardag van Juf
Noteboren (stichting)
Jaardienst voor de overleden ouders Schreurs-Jacobs en kinderen
Voor Lena Vleugels-Kroonen
Als dankzegging en voor de overledenen van de familie CanisiusCroonen
Woensdag 11 december, 10.00 uur leesmis
Voor de overledenen van afgelopen jaar
Zaterdag 14 december, 19.00 uur
Aansluitend lichtjesconcert (zie artikel in dit blad)
Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor
Misdienaars: Romy Rutten
Lector: Robert Engelen
Voor Annie en Harrie Wouters-de Bie (stichting)
Voor de overledenen van familie Lemlijn-Narinx
Voor mevr. Reijnders-Roijen en Gonie Reijnders
Voor Jos Eussen

Woensdag 18 december is géén Heilige mis
Wel is om 14.00 uur een mis bij A gen Ing voor de senioren
Zondag 22 december, 09.30 uur
Orgelspel door Chris Wouters
Misdienaars: Lector: Marjan Habets
Jaardienst voor Jac en Hermien Lardinois
Jaardienst voor Jan en Agnes Roijen-Reinders en zoon Jo, tevens
voor Bernadette, Annie en Jos
Jaardienst voor de overleden ouders Reijnders-Peerboom en
kinderen
Dinsdag 24 december, 20.30 uur Nachtmis
Opgeluisterd door jongerenkoor JoKo
Misdienaars: Marcia Frijns en Romy Rutten
Lector: Guido Lemlijn
Voor Jan en Netta Smeets-Martinussen
Woensdag 25 december, 11.00 uur 1e Kerstdag
Woord- en Communiedienst
Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting)
Voor Harry Eussen en Jos Eussen
Donderdag 26 december, 11.00 uur 2e Kerstdag
Opgeluisterd door fanfare St. Franciscus, het kerkelijk Zangkoor,
m.m.v. de Duvelkes en KiDS
Misdienaars: Marcia Frijns
Lector: Cindy Lacroix
Zondag 29 december, 09.30 uur
Een gezamenlijke viering voor Cluster Terlinden
Opgeluisterd door het zangkoor Reijmerklank
Misdienaars: Lector: Cato Slenter
Voor de overledenen van afgelopen jaar

Kerkdiensten voor de maand januari:
Woensdag 1 januari, 11.00 uur Nieuwjaar
Na afloop wordt getoost op het nieuwe jaar
Misdienaars: Marcia Frijns en Romy Rutten
Lector: Marit Stekelenburg
Zaterdag 4 januari, 19.00 uur
Misdienaars: Lector: Robert Engelen
Jaardienst voor Lena Vleugels-Kroonen
Voor de overledenen van de familie Goessens-Pricken
Woensdag 8 januari, 10.00 uur leesmis
Zondag 12 januari, 11.00 uur
Misdienaars: Romy Rutten
Lector: Marlies Kicheleer
Jaardienst voor Luuk Royen (stichting)
Jaardienst voor Anna Huijnen-Jacobs en tevens voor Joseph
Huijnen
Voor Jos Eussen
Woensdag 15 januari, 10.00 uur leesmis
Zondag 19 januari, 09.30 uur Kermis (St. Antonius) met broodzegening
Opgeluisterd door fanfare St. Franciscus
Misdienaars: Marcia Frijns
Lector: Jos Hendriks
Voor Maria Catherina Wouters-Lemmerlijn en Giel Wouters (st)
Jaardienst voor Hubert en Bertha Eijgelshoven-Marcus en zoon
Zefke (stichting)
Voor mevr. Hartmans-Klinkenberg (stichting)
Jaardienst voor Jozef Jaminon en Maria Jaminon-Kroonen, en
tevens voor Hub en Pierre Jaminon (stichting)
Voor Pastoor Huijts (stichting)
Voor Pastoor Martens (stichting)
Jaardienst voor Marcel Kleijnen en echtgenote Elisa Gijsens

Woensdag 22 januari, 10.00 uur leesmis
Zaterdag 25 januari, 19.00 uur
Misdienaars: Lector: Marjan Habets
Voor Emiel en Maria Broers-Huijnen en schoonzoon Kees
Voor de overledenen van afgelopen jaar
Woensdag 29 januari, 10.00 uur leesmis
Voor de overledenen van afgelopen jaar
------------------------------------------------------------------------------------------

ZIJ AKTIEF REIJMERSTOK.
Als laatste activiteit van dit jaar houden we maandag 9 december onze
kerstviering in de Gerarduskapel te Wittem. Aanvang 20.00 uur.
Het solistenkoor van de beroemde Philharmonie uit Sint Petersburg
schittert met Russische volksmuziek.
Maandag 20 januari 2020 is de jaarvergadering van ZijAktief
in gemeenschapshuis A gen Ing, aanvang 19.30 uur
met aansluitend kienen.
Wij wensen iedereen gezellige Kerstdagen en een gezond en gelukkig
2020!!!
Het bestuur van ZijAktief Reijmerstok,
Marlies, Marion, Paula, Elian en Ria.

Voor Heilige missen in de parochies Banholt en Noorbeek:
Zie website: clusterterlinden.nl
Onder clusterinformatie, misrooster

Jongerenkoor JoKo
Op zaterdag 21 december organiseert Joko Reijmerstok de jaarlijkse Kerstinn, dit jaar voor het eerst in een iets ander jasje. Naast Joko Reijmerstok
zullen "Sing for Joy" uit Sint Geertruid en "Popkoor 4Tune" uit Stein
optreden in Gemeenschapshuis A Gen Ing te Reijmerstok. Limbo Express,
het bekende zangduo uit het Mergelland, zal aansluitend een aantal liedjes
zingen om samen verder in kerstsfeer te komen.
Met een hapje en drankje en een zaal in kerstsfeer nodigen wij u uit om
naar dit concert te komen met kerstmuziek voor ALLE leeftijden.
De zaal is geopend vanaf 19.45 uur en om 20.15 uur zal het eerste
kerstliedje gezongen worden.
Op 24 december zal Joko Reijmerstok de Nachtmis opluisteren in de kerk
van Reijmerstok.
Alvast fijne feestdagen en de beste wensen voor 2020 namens de leden van
Joko Reijmerstok!

Jonkheid Reijmerstok
Anno 1815
Zondag 1 december 2019
Gemeenschapshuis A Gen Ing
Start: 18:30 uur
Einde: ± 21:30 uur
Het is bijna weer zover, de befaamde kienavond zit er aan te komen. Een
avond vol gezelligheid, spelplezier en prijzen. Iedereen is van harte
welkom! Uiteraard zijn ook ooms, tantes, neefjes, nichtjes, echtgenoten,
vrienden, opa’s, oma’s en soekernoonke van harte uitgenodigd om er
samen een gezellige avond van te maken. Het wordt een avond voor jong
en oud.
De kienkaarten worden tussen 18:00 en 18:30 uur verkocht. Tijdens en na
het kienen is iedereen in de gelegenheid om gezellig een drankje te
nuttigen. Gelieve zelf kien-fiches mee te nemen!
Samen maken wij er weer een gezellige avond van. Kom op tijd want vol =
vol!
Graag tot zondag 1 december.
Beleefd uitnodigend,
Jonkheid Reijmerstok

Onderhoud (rondom) kerk en kerkhof
De kerk, het kerkhof en alle groenvoorzieningen vragen om onderhoud.
Veel werkzaamheden kunnen wij dankzij vrijwilligers zelf uitvoeren.
Iedere eerste zaterdag van de maand worden deze werkzaamheden
aangepakt. We beginnen om 9.00 uur. Voor vragen kunt u contact
opnemen met Tous Bastings.
Het Parochiebestuur

Kerststallententoonstelling Wittem
“De kerststal verbindt”
Vorig jaar dacht men dat het de laatste zou zijn. Maar zie, ook dit jaar is er
weer een kerststallententoonstelling in de kloosterbibliotheek in Wittem.
Waarschijnlijk nu echt de laatste, maar dat moeten we nog maar even
afwachten….
Het wordt in ieder geval een bijzondere tentoonstelling: een samenwerking
met de “Vrienden van de kerstgroep”, een vereniging van
kerststallenverzamelaars. Het is iets bijzonders wat ze leveren: ze hebben
afgelopen tijd onder hun leden een actie gehouden met de naam “mijn
mooiste kerststal voor Wittem”. Dus op de tentoonstelling
staan de mooiste kerststallen uit de vereniging. Komt dat zien dus!
Het thema van de tentoonstelling is ”de kerststal verbindt”: mensen komen
samen rond de kerststal, hij betekent iets voor jong en oud, man en vrouw,
blank en zwart. Hartelijk welkom dus.
De tentoonstelling begint op zaterdag 7 december. En is daarna alle
zaterdagen, zondagen en woensdagen open tot Kerstmis. Verder op
Tweede Kerstdag en de drie dagen na Kerstmis,

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.

Jonkheid Reijmerstok
Anno 1815

Wij
wensen
jullie iets goeds,
iets lekkers, iets geks, iets
gekkers, iets aardigs, iets liefs,
maar hoe dan ook iets positiefs. Hele
warme, gezellige Kerstdagen en een heel
Gelukkig Nieuwjaar vol met liefde & gezondheid
!!!!

Wenst u,
Jonkheid Reijmerstok

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. Kerkbestuur
Reijmerstok. 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) ……………………………….

Kerstvoettocht Valkenburg - Banneux 2019
De uit 1933 bestaande traditie om op de dag voor Kerstmis vanuit
Valkenburg te voet naar het in de Belgische Ardennen gelegen
bedevaartsoord Banneux te gaan, zal ook dit jaar weer voortgezet worden.
De pelgrims beginnen op dinsdag 24 december met een Eucharistieviering
om 8.30 uur in de kerk van de H.H. Nicolaas en Barbara te Valkenburg. Na
de reiszegen wordt vertrokken om via Sibbe, Margraten en grensovergang
De Plank naar Aubel te gaan. Van daaruit wordt de 51 km. lange tocht
voortgezet via Charneux, Battice, Pepinster en Tancrémont naar Banneux.
Om 21.00 uur begint in de Boodschapskapel te Banneux de plechtige
Kerstnachtviering die muzikaal zal worden opgeluisterd door het
leerlingenorkest van het Koninklijk Walram´s Genootschap uit
Valkenburg.
Na afloop vertrekken, voor pelgrims die niet over eigen vervoer terug
beschikken, bussen naar Eijsden, Maastricht en Valkenburg.
Om zeker te zijn van een plaats in de bus dient men zich uiterlijk dinsdag
17 december aan te melden bij: Roos Spits-Vossen, Stiena Ruypers Park 4
te Valkenburg. tel. 043 – 6015447
Pelgrims die niet de hele tocht willen lopen kunnen ook onderweg
aansluiten.
Vanaf Aubel wordt de route middels borden aangegeven.
Over de route (voor 95% verharde wegen) rijden volgwagens voor
eventuele uitvallers en ook het Rode Kruis van Valkenburg is aanwezig
voor medische assistentie.
Meer informatie kan men vinden op de website:
www.kerstvoettochtbanneux.nl
Ook kan men telefonisch informatie inwinnen op het hierboven reeds
genoemde adres.

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. Kerkbestuur Reijmerstok
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 (febr-mrt),
gelieve dat dan vóór 15 januari door te mailen naar: lemlijn@hetnet.nl

Zie ook onze website: www.clusterterlinden.nl

