Parochiecontact
RK Parochie St. Franciscus van Assisië te Reijmerstok

Editie 64: okt/ nov 2019

Voorpagina: fragmenten van een uitgave uit 1994 in het kader van 50 jaar
bevrijding. Gekregen via Pierre Mulleneers. Zie ook 4 pagina’s elders in
dit parochiecontact. Met dank aan de samenstellers:

Stichting kernoverleg
Is er behoefte aan een buurtplatform /
online dorpsplein voor alle Reijmerstokse verenigingen?
Op 9 oktober 19.30u zal in de kloosterbibliotheek van Wittem een
informatie bijeenkomst zijn voor inwoners, verenigingen en organisaties
van Gulpen-Wittem over MijnBuurtje.nl.
Het mooie van een online dorpsplein is dat iedereen er dingen op kan
zetten: activiteiten (agenda), nieuws, foto’s en filmpjes die zichtbaar
maken waar we allemaal mee bezig zijn. Idee is dat verenigingen en
bijvoorbeeld ook bedrijven, nu op één plek kunnen laten zien wat hen
bezig houdt en waar ze allemaal aan werken. Alles mag en kan. Samen met
een aantal betrokken mensen willen we onderzoeken of er behoefte is aan
zo’n platform en of dit werkt. We willen zoveel mogelijk inwoners en
verenigingen/organisatie informeren over de mogelijkheden van het
buurtplatform. We werken hierbij nauw samen met de afdeling
voorlichting van de gemeente. Kom mee en ontdek wat de mogelijkheden
zijn voor jouw vereniging op 9 oktober!
Namens stichting kernoverleg Reijmerstok,
Felix Lacroix flacroix@home.nl

BEVRIJD VAN…… - OM IN VRIJHEID TE ……..?
Tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van het 75 jaar bevrijdingsfeest,
in het Gemeentehuis van Eijsden-Margraten, ontmoette ik een 96 jarige
Amerikaanse veteraan, meneer Brown. Hij had gediend bij een tank
eenheid. In Normandië was hij aan land gekomen om te eindigen in
Berlijn.
Hij vertelde me: “Toen ik hier van dorp naar stad en steeds verder trok
voelde ik me echt niet als een bevrijder. Ik was hier om vijandige soldaten
buiten gevecht te stellen. Samen met m’n kameraden hebben we dat
gedaan.”
Hij vertelde dit in alle oprechtheid, zonder franjes. En toen keek hij me aan
en ging verder: “Gaandeweg ontdekte ik wèl iets anders: steeds vaker
moest ik denken aan het verhaal van Kaïn en Abel (volgens de Bijbel de
twee zonen van Adam en Eva – Gen. 4 - Kaïn was jaloers op Abel en sloeg
hem dood. Toen God hem vroeg waar Abel was, antwoordde Kaïn dat hij
dat niet wist en zei daarbij ook: ik hoef toch zeker niet op mijn broer te
passen ?) Het antwoord van Kaïn beviel God helemaal niet”.
Meneer Brown ging verder en zei: “Ik begon me meer en meer
verantwoordelijk te voelen voor de mensen die ik tegen kwam, want God
wil wel degelijk dat we op elkaar passen – en dat probeer ik nog steeds te
doen, ook vanuit de rolstoel waarin ik nu zit. Dat is mijn bevrijding.”
Wij vieren dat we 75 jaar geleden bevrijd werden van mensen die onze
(groot)ouders hùn wil probeerden op te leggen, hùn manier van denken,
doen en laten. Zij werden bevrijd van angst, dwang en onzekerheid om
zich in vrijheid weer voor elkaar te kunnen inzetten, op elkaar passen.
Het is mijn hoop en gebed dat, 75 jaar na de Bevrijding, alle marmeren,
bronzen, houten, granieten en ijzeren oorlogsmonumenten en
monumentjes, ons niet alleen herinneren aan onze bevrijders, maar dat ze
ons vooral kunnen inspireren tot verantwoordelijkheid
en inzet voor iedereen onder ons.
René Graat mhm
Pastoor

Aan alle ouders, grootouders en dorpsgenoten,
De donkere dagen voor de intocht van Sinterklaas
naderen. Op zaterdag 30 november bezoekt de Sint
ons prachtige dorp. Graag nodigen we de kinderen
t/m groep 4 en hun broers of zussen uit om dit samen met ons te vieren. U
en uw (klein)kinderen worden om 15:00u verwacht in gemeenschapshuis
A gen Ing.
Baby’s, dreumesen, peuters en alle basisschoolkinderen t/m groep 4:
Sint en Piet zijn zeer verheugd om Reijmerstok wederom te bezoeken.
Mocht u als ouder of grootouder uw (klein)kinderen hiervoor willen
aanmelden, dan vragen we u het volgende bij aanmelding in te leveren.
- €5,- Onderstaand briefje volledig invullen
De kinderen van de groepen 5 t/m 8:
Ook deze kinderen zijn van harte welkom. Zeker zo gezellig om met hun
jongere broertjes of zusjes mee te komen. Ze krijgen uiteraard ook een
cadeautje. Opgeven vooraf is wel belangrijk. Naast de €5,- ook aangeven,
naam, geslacht en leeftijd.
Voor alle andere geïnteresseerden is er een gezellig samenzijn
gegarandeerd. Het drankbuffet is geopend!
We hopen op een gezellige middag! Geef uw (klein)kinderen op vóór 22
oktober bij Janice Bemelmans (Reijmerstokkerdorpsstraat 32,
Reijmerstok) of Cindy Lacroix (Brede Hoolstraat 1, Reijmerstok)
----------------------------------------------------------------------------------------Naam:
M/V
Adres:
Geboortedatum:
Groep:
Hobby’s:
Belangrijke gebeurtenis van afgelopen jaar:

Leuk weetje:
Telefoonnummer:

ALLERZIELEN 2019
Op zondag 3 november a.s. zullen we weer onze dierbare overledenen
gedenken. Dit jaar zal dat gebeuren met een dienst in de kerk verzorgd
door de leden van de Avondwake groep. Ze zijn u bekend van de
verschillende keren dat zij op een stichtende manier voorgingen in de
Avondwake voorafgaande aan de uitvaart van een gestorven familielid of
bekende.
Na de dienst in de kerk bent u, zoals gebruikelijk, uitgenodigd om af te
sluiten op het kerkhof waar u, als u dat wilt, zelf de graven kunt zegenen.
In de afgelopen tien jaar ging ik steeds voor in Reijmerstok, in een
Eucharistieviering voor onze gestorven dierbaren. Zoals u weet, ben ik ook
pastoor van andere parochies en daar ben ik ook gevraagd voor de
Allerzielen dienst.
Ik heb er alle vertrouwen in dat de leden van de Avondwake groep u op
een inspirerende manier zullen voorgaan dit jaar.
René Graat

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor
de mooie bloemen, kaarten, de Jonkheid voor de versiering,
de Fanfare voor de serenade,
Reijmerklank voor de mooie uitvoering van de H. mis
en iedereen die meegeholpen heeft aan deze onvergetelijke dag!
Nogmaals iedereen hartelijk bedankt!
Harrie en Cato Slenter-Janssen

Kerkdiensten Reijmerstok in volgende maanden:
Zondag 1 december
Zondag 8 december
Zaterdag 14 december
Zondag 22 december
Dinsdag 24 december
Woensdag 25 december
Donderdag 26 december
Zondag 29 december
Woensdag 1 januari
Zaterdag 4 januari
Zondag 12 januari
Zondag 19 januari
Zaterdag 25 januari
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
20.30 uur Nachtmis
11.00 uur 1e Kerstdag
11.00 uur 2e Kerstdag
09.30 uur
11.00 uur Nieuwjaar
19.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
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

Kerkdiensten voor de maand oktober:

Woensdag 2 oktober, 10.00 uur leesmis
Voor Jef Huijnen
Zondag 6 oktober, 09.30 uur, Kermis
Opgeluisterd door fanfare St. Franciscus
Misdienaar: Romy Rutten
Lector: Cato Slenter
Voor de leden en overleden leden van Fanfare St. Franciscus
(stichting)
Jaardienst voor Jan en Maria Spijkers-Hodiamont (stichting)
Jaardienst voor de overleden ouders Jaminon-Hamaekers (st.)
Jaardienst voor Pastoor Huijts (stichting)
Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting)
Voor Giel en Catharina Wouters-Lemmerlijn (stichting)
Voor Gertrude Duizings-De Bie
Voor mevr. Roozenboom-Deckers namens Beter Bewegen
Reijmerstok
Voor Emiel en Maria Broers-Huijnen en schoonzoon Kees
Voor de overledenen van de familie Goessens-Pricken
Jaardienst voor Frans Gijsens en Paulina Lemmerling
Voor de ouders Coenjaerts-Kockelmans en kinderen
Als zieledienst voor Jos Eussen
Woensdag 9 oktober, 10.00 uur leesmis
Zondag 13 oktober, 11.00 uur
Opgeluisterd door profaankoor Reimerklank
Misdienaar: Marcia Frijns
Lector: Guido Lemlijn
Jaardienst voor Frans Lacroix, Catharine Lacroix-Schreurs en
zoon Eugene, Barbara Lacroix en Josef Lacroix (stichting)
Zeswekendienst voor Gertrude Duizings-De Bie
Jaardienst voor Cato Cremers-Croonen
Jaardienst voor Joseph Huijnen en tevens voor Anna HuijnenJacobs (stichting)

Woensdag 16 oktober, 10.00 uur leesmis
Zondag 20 oktober, 09.30 uur Woord en Communiedienst
Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor
Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen
Woensdag 23 oktober, 10.00 uur leesmis
Zaterdag 26 oktober, 19.00 uur
Orgelspel door Chris Wouters
Misdienaar: Romy Rutten
Lector: Marjan Habets
Jaardienst voor Jozef Denis en Anna Denis-Janssen
Voor de overledenen van afgelopen jaar
Voor Gertrude Duizings-De Bie
Woensdag 30 oktober, 10.00 uur leesmis
Voor de overledenen van afgelopen jaar
Kerkdiensten voor de maand november:
Zondag 3 november, 15.00 uur Allerzielen,
Deze dienst wordt geleid door de Avondwakegroep (zie artikel)
Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor
Misdienaars: Marcia Frijns en Romy Rutten
Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting)
Voor de overledenen van de fam. Wouters-Geelen (stichting)
Voor Hubert en Maria Peerboom-Hendrikx en Léon
Voor Mathieu en Fieny Rutten-Engelen
Jaardienst voor Joep Magermans en tevens voor Roos MagermansKevers, dochters Marit en Carla en schoonzoon Wiel (stichting)
Als zieledienst voor Jos Eussen
Voor Jef Huijnen
Woensdag 6 november, 10.00 uur leesmis
Zondag 10 november, 09.30 uur
Opgeluisterd door het kinderkoor
Misdienaar: Marcia Frijns

Lector: Cindy Lacroix
Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting)
Jaardienst voor de ouders van Haren-Gijsens (stichting)
Voor de overledenen van de familie Goessens-Pricken
Voor Martin en Elise Croonen-Prevoo, Marie-José, Cato en Will
Woensdag 13 november, 10.00 uur leesmis
Zondag 17 november, 09.30 uur
Orgelspel door Chris Wouters
Misdienaar: Romy Rutten
Lector: Marit Stekelenburg
Jaardienst voor de ouders Degandt-Fourgeaux en zoon Robert
(stichting)
Voor de overledenen van afgelopen jaar
Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen
Woensdag 20 november, 10.00 uur leesmis
Zaterdag 23 november, 19.00 uur
Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor
Misdienaar: Marcia Frijns
Lector: Robert Engelen
Voor de overledenen van de familie van Alfons Huijnen en Anna
Huijnen-Wouters (stichting)
Jaardienst voor Emiel en Maria Broers-Huijnen en voor
schoonzoon Kees (stichting)
Woensdag 27 november, 10.00 uur leesmis
Voor de overledenen van afgelopen jaar

We hebben enorm genoten van onze huwelijksdag op 7 september jl.
Heel veel dank voor jullie aanwezigheid, cadeaus en lieve kaarten.
Het was voor ons een onvergetelijke en geweldige dag!

Christa en Tom Schoenmakers-Lemlijn

Fanfare St. Franciscus
We kijken terug op weer enkele mooie activiteiten.
De kermis in Reijmerstok, Terlinden, KVW en de
hopfeesten.

Zondag 1 september hebben we met z’n allen genoten tijdens onze
jubileumviering. Eerst de H mis in de openlucht. Met prachtige muziek van
onze eigen fanfare! Daarna werd de innerlijke mens versterkt en maakten
we ons op voor de huldiging van de jubilarissen. 7 prachtige leden die
ieder op zijn of haar manier bijdraagt aan de vereniging. De woorden, de
druk bezochte receptie, de vrolijke
gezichten en de lachsaldo’s die klonken
gaven aan dat we dit jubileum met veel
plezier hebben mogen vieren! We
willen iedereen bedanken voor dit
prachtige feest. Het blijft altijd
bijzonder om op deze manier de
jubilarissen in het zonnetje te zetten.

Op 6 oktober luisteren we om 9:30 uur de H mis op in Reijmerstok. Het is
niet zomaar een viering, maar we vieren het feest van onze patroonheilige
Sint Franciscus, hij gaat ook overal met ons mee. Vol trots dragen we hem
mee op ons vaandel. Op deze dag, die we ook wel de vlaaikermis noemen,
bezoeken we ook het kerkhof. Aansluitend marcheren we naar A gen Ing
waar we hopen u allen te mogen begroeten! De koffie en vlaai staat klaar.
Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan het KiDZ weekend. We
mogen wederom meer kinderen verwelkomen op 5 oktober. Maar liefst 56
kinderen, uit diverse dorpen, zullen op zaterdag 6 workshops gaan volgen.
Het resultaat hiervan kunt u allemaal komen bewonderen op zondag 6
oktober vanaf 10:30 uur in ons gemeenschapshuis A gen Ing.
Heeft u ook een boardingpass gekocht voor onze vliegreis over het
prachtige Europa? Naast een heerlijk diner zult u verrast worden door de
muziek van onze fanfare. De afwisseling is groot. Daarnaast kunt u ook
genieten van het trio Kairos en hebben we twee prachtige stemmen weten
te strikken. Annelies en Mara Vleugels uit
Noorbeek zullen enkele nummers samen met de
fanfare ten gehore brengen. De steward en
stewardess zijn al druk in de voorbereiding om
ervoor te zorgen dat we een zorgeloze vlucht
zullen hebben. 12 en 13 oktober zijn we te
vinden in het Europese luchtruim…..
Hierna gaan de kerstbellen weer in de verte klinken en zullen we ons gaan
voorbereiden op het volgende muzikale jaar. Het jaar 2020 is ook het jaar
dat we weer de kunstexpositie De Poorten van Reijmerstok organiseren en
wel op Pinkstermaandag 1 juni. De voorbereiding is weer in volle gang en
op 1 september hebben we de inschrijving weer geopend voor de
kunstenaars. Alle kunstenaars kunnen zich tot 31 december inschrijven via
de website: www.poortenvanreijmerstok.nl
Met muzikale groet,
Fanfare St. Franciscus

Uit: Reijmerstok bevrijd

Heilige missen in de parochies Banholt en Noorbeek:
Zaterdag 5 oktober
Zondag 6 oktober
Zaterdag 12 oktober
Zondag 13 oktober
Zaterdag 19 oktober
Zondag 20 oktober
Zondag 27 oktober
Zondag 27 oktober
Zaterdag 2 november
Zondag 3 november
Zaterdag 9 november
Zondag 10 november
Zaterdag 16 november
Zondag 17 november
Zondag 24 november
Zondag 24 november
Zaterdag 30 november
Zondag 1 december

Banholt
19.00 uur
Noorbeek
11.00 uur
Banholt
19.00 uur
Noorbeek
09.30 uur
Noorbeek
19.00 uur
Banholt
11.00 uur
Banholt
09.30 uur
Noorbeek
11.00 uur
Banholt
19.00 uur Nacht der zielen
Banholt/Noorbeek 15.00 uur Allerheiligen
Noorbeek
19.00 uur
Banholt
11.00 uur
Banholt
19.00 uur
Noorbeek
11.00 uur
Banholt
09.30 uur
Noorbeek
11.00 uur
Noorbeek
19.00 uur
Banholt
11.00 uur

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.

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) ……………………………….

Vacature: Jeugdwerk Duvelkes zoekt mama's/ papa's of andere
geïnteresseerden die voldoen aan onderstaand profiel
Vind u het belangrijk dat uw kinderen samen met andere kinderen in
Reijmerstok en Terlinden leuke en leerzame activiteiten beleven, meld u
dan aan.
Vacature eisen:
- U onderstreept het belang dat kinderen samen een fijne jeugd in ons dorp
hebben.
- Lange vergaderingen heeft u geen behoefte aan, maar wel organiseren
van activiteiten met andere bestuursleden
- Enkele activiteiten die we georganiseerd hebben: voorstelling Cultura
Nova, Sinterklaas, Kerstknutselen.
Heeft u nog vragen n.a.v. deze sollicitatie? U kunt ons bereiken op het
volgende e-mailadres: duvelkesreijmerstok@gmail.com
Salaris: de glimlach van deelnemende kids
Verder zoeken we nog gezellige kinderen, die willen deelnemen. Vanaf 4
jaar ben je van harte welkom!
Bestuur Duvelkes

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

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 (dec-jan),
gelieve dat dan vóór 15 november door te mailen naar: lemlijn@hetnet.nl

Zie ook onze website: www.clusterterlinden.nl

