Parochiecontact
RK Parochie St. Franciscus van Assisië te Reijmerstok

Editie 66: februari / maart 2020

Onlangs heeft de kleinzoon van Joan Collette een bezoek gebracht aan
onze kerk. Joan Collette heeft indertijd de muurschildering in onze kerk
vervaardigd. Zie het verhaal van Joan Collette, zijn muurschildering en het
verslag van het bezoek van zijn kleinzoon, verderop in dit Parochiecontact.
Samengesteld en ingestuurd door Jac Croonen.
------------------------------------------------------------------------------------------

Bedankt voor uw gezinsbijdrage!!
Voor diegene die nog willen bijdragen:
Betalingen graag naar NL83RABO0143700375 t.n.v. R.K. Kerkbestuur
Reijmerstok onder vermelding van "Actie Kerkbalans" + uw naam en
adres. Wij vragen u met klem naam en adres bij de omschrijving te
vermelden, omdat het soms moeilijk te achterhalen is van wie een betaling
afkomstig is. De bank verstrekt namelijk vanaf 1 januari 2019 geen
adresgegevens meer! Vandaar ons verzoek aan u om dit zelf bij de
omschrijving te vermelden.
------------------------------------------------------------------------------------------MAAKBAAR OF LEVEND GELOOF ?
In onze ‘maakbare wereld’ wordt wel eens de indruk gewekt dat alles
maakbaar is. Toegegeven: heel veel kùnnen we zelf maken. Kennis en
wetenschap gaan steeds verder vooruit en de techniek staat zo te zien voor
niets. Ik hoef daar geen voorbeelden van te geven; dan zou er geen einde

komen aan dit artikeltje. We weten in ieder geval dat er maar weinig is dat
we niet kunnen maken.
Er is heel veel wat we naar onze hand kunnen zetten. Heel wat mensen
verdienen grof geld aan cursussen, boeken, tijdschriften, seminars en zo
over hoe je geluk te pakken kunt krijgen. Kun je het geluk ook naar je hand
zetten, zoals allerlei programma’s op je telefoon of op je computer?
Dit idee van maakbaarheid hoor ik ook nogal eens over godsdienst, over
geloof: ik heb geen kerk nodig om te geloven, dat regel ik zelf wel.
Gelukkig leven we in een land waarin je ongehinderd je eigen geloof in
elkaar mag en kunt knutselen.
Maar hoe zit het dan met het christelijk geloof? Dat is geen systeem,
organisatie, set van gedragsregels al dan niet samengesteld door een groep
creatieve geesten. Het christelijk geloof (dat je meestal beleeft volgens een
jou bekende traditie, zoals de katholieke, de protestantse, de anglicaanse,
de hervormde, enz.) is, voor mij, vooral leven in vertrouwen op Christus,
Jezus Christus. Hij nodigt uit tot een relatie. Daarop zeg je: ja of nee. Of
misschien: af en toe, zo van LAT. Mocht je ‘ja’ zeggen, dan begin je aan
een tocht door het leven samen met Hem.
Een relatie beleef je, die timmer je niet eenzijdig – alleen – in elkaar. Dan
wil je te weten komen wie die ander is, daarom ga je naar hem of haar op
zoek.
Als je op zoek wilt gaan naar Jezus Christus dan zou je dààr kunnen
beginnen waar hij zich kenbaar gemaakt heeft: in het Evangelie. En dat
kun je lezen. Ook digitaal. En erover nadenken.
René Graat mhm
pastoor

Jaarprogramma 2020

Maandag 20 januari: Jaarvergadering aanvang 19.30 uur
gemeenschapshuis AgenIng.
Dinsdag 17 maart: Ladiesnight , filmavond in bioscoop Vue te Kerkrade.
4-11-18-25 maart, 1 april: Excursie. Cursus politieke scholing Margraten
en Mechelen, aangeboden door Werkgroep Politieke scholing en Sociale
Vorming voor Vrouwen.
Maandag 6 april: Bloemschikken met Marlou Hollands.
Donderdag 16 april: Masterclass met als thema “ Omgaan met stress” door
Leon Pouls.
Maandag 11 mei: Kijkje en demonstraties bij De Schaapskooi te Epen.
Maandag 22 juni: Laatste activiteit voor de zomervakantie, wandelen in
omgeving Valkenburg.
Zaterdag 26 september: Belgisch dagje uit.
Maandag 26 oktober: Algemene Kennis Kwis voor leden van Zijactief.
Donderdag 5 november: Jubileum afsluiter van ZA Limburg.
Maandag 23 november: Kookworkshop op de Kookzolder bij Paul Boeijen
te Voeren.
14 december: Kerst met Kadootjes.
Verdere informatie wordt tijdens de jaarvergadering toegelicht.
Tot ziens!

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.
Dit jaar organiseren we opnieuw een drietal avonden voor ouders die hun
kindje willen laten dopen. Dat kan als je kind al geboren is of nog niet
geboren is.
De data voor dit jaar zijn: 19 februari, 17 juni en 21 oktober.
Die avond begint om 19.30 bij mij op de pastorie van Banholt en duurt tot
ongeveer negen uur. Je kunt je daarvoor aanmelden bij mij via e-mail
renegraat@home.nl of via de App (06 13077296).
De afspraak voor de doop datum zelf kunnen jullie dan of al eerder maken.
Of erna.
Welkom ! René Graat

Beste mensen van Reijmerstok en Terlinden,
Super bedankt voor jullie giften bij de statiegeldflessen actie
afgelopen december. We hebben voor € 440,75 opgehaald!
De volgende ouders worden hartelijk bedankt voor het ter beschikking
stellen van auto met aanhanger, het sorteren, inleveren en opruimen:
➢ Frederic, Raymond, Ben, Erwin en Felix.
➢ Heel veel dank aan Monique en Ben Lacroix en Julia en Frans
Canisius voor de heerlijke zelfgemaakte frietjes met frikandel.
➢ En Harold bedankt voor het netjes afvoeren van de overgebleven
dozen en plastic.
We hebben dit mooie bedrag aangeboden aan BMR jeugdvoetbal tijdens de
nieuwjaarsreceptie op zondag 12 januari jl.

Kerkdiensten Reijmerstok in volgende maanden:

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
Zaterdag 30 mei
Zondag 7 juni
Zondag 14 juni
Zaterdag 20 juni
Vrijdag 26 juni
Zondag 28 juni
Zondag 5 juli
Zondag 12 juli
Maandag 13 juli
Zaterdag 18 juli
Zondag 26 juli
Zondag 2 augustus
Zondag 9 augustus
Zaterdag 15 augustus
Zondag 23 augustus
Zaterdag 29 augustus

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
19.00 uur
11.00 uur
09.30 uur
19.00 uur
19.00 uur Vormsel
09.30 uur
11.00 uur
09.30 uur Kermis
11.00 uur Kermis
19.00 uur
11.00 uur
11.00 uur Kermis Terlinden
09.30 uur
19.00 uur
11.00 uur
19.00 uur

De bedevaart naar Banneux zal in 2020 plaatsvinden op:
donderdag 10 september.
Nadere informatie volgt te zijner tijd.

Kerkdiensten voor de maand februari:
Zondag 2 februari, 09.30 uur Met Blasiuszegen
Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor
Misdienaar: Romy Rutten
Lector: Marjan Habets
Voor Ron Stassen
Voor Jos Eussen en Harry Eussen
Voor Gertrude Duizings-De Bie
Woensdag 5 februari, 10.00 uur leesmis
Voor Jef Huijnen
Zondag 9 februari, 11.00 uur
Orgelspel door Chris Wouters
Misdienaar: Marcia Frijns
Lector: Guido Lemlijn
Jaardienst voor Hubert en Maria Peerboom-Hendrikx
Woensdag 12 februari, is géén mis
Zaterdag 15 februari, 19.00 uur Dialectmis i.v.m. carnaval
Opgeluisterd door het kinderkoor
Jaardienst voor Mia Vleugels-Brouwers
Jaardienst voor Hugo Hupperichs en voor Ruud Hupperichs
Voor de overledenen van afgelopen jaar
Woensdag 19 februari, 10.00 uur leesmis
Zondag 23 februari, 09.30 uur Carnaval
Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor
Lector: Cato Slenter
Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen
Woensdag 26 februari, 19.00 uur Aswoensdag
Misdienaar: Romy Rutten en Marcia Frijns
Lector: Jos Hendriks
Voor Jos Eussen
Voor de overledenen van afgelopen jaar

Kerkdiensten voor de maand maart:
Zondag 1 maart, 11.00 uur
Opgeluisterd door het kinderkoor
Misdienaar: Marcia Frijns
Lector: Marit Stekelenburg
Jaardienst voor Hubert en Mieneke Gerrekens-Huijnen (stichting)
Zeswekendienst voor Paul Mannens
Voor Jef Huijnen
Woensdag 4 maart, 10.00 uur leesmis
Zaterdag 7 maart, 19.00 uur
Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor
Misdienaar: Romy Rutten
Lector: Robert Engelen
Jaardienst voor Mathieu en Marieke Wouters-Lemmerlijn (st)
Voor de overledenen van afgelopen jaar
Woensdag 11 maart, 10.00 uur leesmis
Zondag 15 maart, 09.30 uur
Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor
Lector: Cindy Lacroix
Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting)
Jaardienst voor Charles en Fien Eijgelshoven-Lacroix (stichting)
Jaardienst voor Huub Huynen en ouders Huynen-Heinen (stichting)
Jaardienst voor Maria en Robert Degandt en de ouders
Degandt-Fourgeaux (stichting)
Woensdag 18 maart, 10.00 uur leesmis
Zondag 22 maart, 11.00 uur
Opgeluisterd door Joko Reijmerstok
Misdienaar: Marcia Frijns
Lector: Marlies Kicheleer
Jaardienst voor Fieny en Mathieu Rutten-Engelen
Jaardienst voor Jan en Bertha Roex-Paulissen
Voor Jef Croonen

Voor Jos Eussen
Voor Gertrude Duizings-De Bie, van de gymclub
Woensdag 25 maart, 10.00 uur leesmis
Zondag 29 maart, 09.30 uur
Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor
Misdienaar: Romy Rutten
Lector: Marjan Habets
Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen
Voor de overledenen van afgelopen jaar

Fanfare St. Franciscus
Nog even terugkijken naar 2019. Onze laatste
activiteit was het opluisteren van de H mis op
tweede Kerstdag samen met het kerkkoor mochten
we de muziek verzorgen. Veel samenzang en
herkenbare melodieën klonken door de kerk. De
kinderen van de Duvelkes en de KiDZ namens ons
mee in de wereld van Nathan en zijn witte schaapje.
Samen konden we er weer iets moois van maken.

Op dinsdag 7 januari was iedereen welkom in A gen Ing. We gingen
repeteren maar dit keer met publiek. Dit laatste was toch wel even wennen
voor de muzikanten maar zeer plezierig. Ondertussen werden er wafels
gebakken en rond de pauzetijd werd het instrument ingeruild voor een
glaasje en een wafel. We wilden het jubileumjaar goed starten en dat is
zeker gelukt!

70 jaar fanfare, als je naar omliggende dorpen kijkt is onze vereniging nog
relatief jong maar we zijn er niet minder trots op dat onze vereniging dit
jaar haar 70 jarig jubileum mag vieren. De tijden zijn veranderd en ook de
vereniging is veranderd maar we zijn er nog steeds en mogen ook nog
steeds meedoen binnen onze kern. We maken net als 70 jaar geleden nog
steeds muziek. Maar daarnaast organiseren we ook diverse activiteiten
voor jong en oud op cultureel gebied. Hoe fijn is het dan ook dat we tijdens
dit jubileumjaar voor de 11de keer weer kunstexpositie De Poorten van
Reijmerstok mogen organiseren. Maar we zullen ook nog andere
activiteiten organiseren om dit heugelijke feit samen met onze leden, oud
leden en alle belangstellenden te vieren. In de volgende editie zullen we u
hier meer over vertellen.
Wilt u naar ons komen luisteren? We doen ook dit jaar weer mee aan het
gemeentelijk muziektreffen. Dit jaar wordt dit gehouden op zondag 29
maart in A ge Wienhoes te Partij. Het wordt georganiseerd door de
harmonie van Nijswiller. Onze fanfare mag om 14 uur starten met haar
optreden. We beloven u een afwisselend muzikaal programma!
Met muzikale groet,
Fanfare St. Franciscus
Voor Heilige missen in de parochies Banholt en Noorbeek:
Zie website: clusterterlinden.nl
Onder clusterinformatie, misrooster

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. R.K.
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) ……………………………….

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. R.K. 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 (apr-mei),
gelieve dat dan vóór 15 maart door te mailen naar: lemlijn@hetnet.nl

Zie ook onze website: www.clusterterlinden.nl

