Parochiecontact
RK Parochie St. Franciscus van Assisië te Reijmerstok

Editie 67: april / mei 2020

Voorpagina: De bomen voor onze kerk betreffen slangendennen of
apenbroodbomen (Auraucaria auraucana). Deze zijn geplant begin jaren
’80. Deze conifeer uit Chili en Argentinië is op oudere leeftijd goed
vorstbestendig. Deze informatie is gevonden op Twitter en ingestuurd door
Felix Lacroix.

Hallo Geite en Bokke,
Langs dizze weag wil veer euch bedanke veur
d'r geweldige oavend wat vur same gehad hubbe
op zoaterdig 18 Januari!
Dankzij euch, meh zeker och dankzij al os
sponsoren, hub veer d'r wer unne geweldige
oavend van gemak!
Un speciaal woord van dank geet dan och oet noa os
sponsoren;
A gen Ing Reijmerstok, Chef’s Food 2.0
De Puthof, CDA Jos Hendriks, Zorgboerderij de Regihoeve, Brasserie Amuseer, Pierre
Lacroix financiële diensten, Hotel en Brasserie de 7e heerlijkheid, De Zeute Aardbei, FL
mechanisatie, verkeersschool Marc Tychon,, Jessica Zijlstra Travel Counsellor, Ritchy
Bouw, Bouwconsulting Vleugels, verkeersopleidingen Roger Frissen, Bart Magermans
hypotheken en financiële diensten, Gasterij Berg&Dal, Gasthof Euverem,
schoonheidssalon Rachel, Helene Terra makelaardij, bouwbedrijf Eijkerbouw
Wil der op de huugte blieve van de Geite&Bokke zitting, volg os dan op facebook! Hie zeunt
och foto's te bekieke van de zitting .

Allemoal
BEDANKT!
Hopelijk zien veer os truuk i Januari 2021!
Besjtuur van de Geite&Bokkezitting,
Estie, Joyce, Anita, Ellen en Lianne

DE HOOP
De Hoop in ons is dat wat ons zegt dat leven sterker is, zoals de lente die
onweerstaanbaar doorgaat en die geen angst met zich wil meedragen maar
bomen groen maakt en vogels laat zingen,
De Hoop, dat zijn de leraren op school die hals over kop de school
opnieuw moeten uitvinden, die nu misschien nog wel meer werk hebben
als anders,
De Hoop, dat zijn de jonge mensen die, aanvankelijk blij met deze
onverwachte “vakantie”, nu een gevoel van verantwoordelijkheid
ontdekken voor hun scholing,
De Hoop, dat zijn al die ouders die creatief nieuwe bezigheden ontdekken
voor hun gezin, nu thuis, en misschien “mobile-free” momenten weten te
vinden zonder dat beeldschermen deze tijd-samen verstoren.
De Hoop, dat zijn al die mensen in witte, gele, groene, blauwe of doorzichtige jassen en pakken die dag en nacht klaar staan voor Corona en
andere patiënten. En ook al die mensen die zorgen voor ouderen, die zich
zorgen maken over kwetsbaren, die kaartjes en tekeningen sturen naar
ouderen die alleen zijn, of boodschappen voor hen doen.
Misschien kunnen we straks zeggen: Corona heeft ons geholpen om échte
waarden van het leven en de gemeenschap te herontdekken. We hebben nu
de tijd om daar eens over na te denken…
Missen werden uitgesteld. Voor sommigen onder ons is dit pijnlijk: we
willen sàmen ons geloof vieren. Misschien kan deze beperking ons helpen
de waarde van het persoonlijk gebed te herontdekken.
Rene Graat mhm,
pastoor

P.S.:Voor de zondagen verwijzen de bisschoppen naar
de tv op NPO 2 om 10.00 uur waar dan een Eucharistieviering zal worden uitgezonden.

Hallo Rimmesjtok !
Weet jij wat er allemaal in en om Reijmerstok en Terlinden
georganiseerd en geregeld wordt? Vaak is het antwoord daarop “euh
nee ?“. Ondanks de vele en snelle communicatiemiddelen is er nergens
een veelzijdig en duidelijk overzicht te vinden over het wel en wee in
onze gemeenschap. Maar daar komt binnenkort verandering in !
Rina Engelen en Felix Lacroix volgen momenteel de cursus
“buurtverbinder” waaraan een online platform is gekoppeld.
Deze buurtwebsite maakt zichtbaar en vindbaar wat Reijmerstok en
Terlinden te bieden hebben: mensen, vereniging activiteiten, nieuws,
ondernemers aanbod, ideeën, spullen, een oproep voor burenhulp,
video’s, vlog’s, bijzondere verhalen of zomaar mooie foto’s van onze
prachtige omgeving. Simpel, eenvoudig, overzichtelijk.
We werken hard aan de opstart samen met Epen, Eys, Partij-Wittem en
Wijlre vanuit het kernoverleg Gulpen-Wittem. Wij zijn zeer enthousiast
en gaan iedereen die dat wil, medio april, sneak-preview inspiratie
sessies aanbieden. Dan kan je zelf ervaren wat jij, jouw vereniging, je
onderneming, jeugd community’s, jonge ouders, wandelclubjes, opa’s
en oma’s, er allemaal mee kunnen doen. En dat is veel!
Groetjes, Rina & Felix
(Meer info: flacroix@home.nl / 043-8501371)
PS de feestelijke naam lancering zal eind mei 2020 plaatsvinden.

Kerkdiensten Reijmerstok in volgende maanden:

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
Zondag 6 september
Zondag 13 september
Zondag 20 september
Zondag 27 september
Zondag 4 oktober
Zondag 11 oktober
Zaterdag 17 oktober
Zondag 25 oktober
Zondag 1 november
Zaterdag 7 november
Zondag 15 november
Zondag 22 november
Zaterdag 28 november
Zondag 6 december
Zondag 13 december
Zaterdag 19 december

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
09.30 uur
09.30 uur
11.00 uur
09.30 uur
09.30 uur
11.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
15.00 uur Allerzielen
19.00 uur
11.00 uur
09.30 uur
19.00 uur
09.30 uur
11.00 uur
19.00 uur

Kerkdiensten voor de maand april:
Woensdag 1 april, is géén Heilige mis
Zondag 5 april, 09.15 uur Palmzondag
Onder voorbehoud zal deze mis in sobere vorm (zonder koor)
plaatsvinden. Palmtakjes worden gezegend en uitgedeeld.
Deze misintenties worden uitgesteld (zie artikel in dit blad):
Jaardienst voor Hub Kroonen (stichting)
Jaardienst voor Hub Jaminon (stichting)
Voor mevr. Hartmans-Klinkenberg (stichting)
Voor Emiel en Maria Broers Huijnen en schoonzoon Kees
Woensdag 8 april, is géén Heilige mis
Donderdag 9 april, 19.00 uur Witte donderdag
Onder voorbehoud zal deze mis in Noorbeek doorgaan.
Vrijdag 10 april, 15.00 uur Goede Vrijdag
Onder voorbehoud zal deze mis doorgaan.
Zaterdag 11 april, 20.30 uur Paaswake
Vanwege het Coronavirus zal deze mis niet doorgaan.
Deze misintenties worden uitgesteld (zie artikel in dit blad):
Voor Jos Eussen
Zondag 12 april, 11 uur 1e Paasdag
Vanwege het Coronavirus zal deze viering niet doorgaan. Voor
de zondagen verwijzen de bisschoppen naar de tv op NPO 2 om
10.00 uur waar dan een Eucharistieviering zal worden uitgezonden.
Deze misintenties worden uitgesteld (zie artikel in dit blad):
Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen
Maandag13 april, 09.30 uur 2e Paasdag
Vanwege het Coronavirus zal deze mis niet doorgaan.
Deze misintenties worden uitgesteld (zie artikel in dit blad):
Jaardienst voor Leon Peerboom
Voor Jeanne Maas-Pricken, Hub Maas en overleden familieleden

Woensdag 15 april, 10.00 uur leesmis
Zaterdag 18 april, 19.00 uur
Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor
Misdienaar: Romy Rutten
Lector: Robert Engelen
Voor Anne Slenter
Voor Eduard en Jeanne Kikken-Huntjens
Woensdag 22 april, 10.00 uur leesmis
Voor de overledenen van afgelopen jaar
Zondag 26 april, 09.30 uur
Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor
Lector: Cato Slenter
Jaardienst voor Paulus Slenter en Maria Slenter-Essers en voor
Pater Jean Slenter (stichting)
Tevens jaardienst voor Broeder Sjef Slenter (stichting)
Voor de overledenen van afgelopen jaar
Woensdag 29 april, 10.00 uur leesmis

Kerkdiensten voor de maand mei:

Zondag 3 mei, 11.00 uur
Orgelspel door Chris Wouters
Misdienaar: Marcia Frijns
Lector: Marlies Kicheleer
Jaardienst voor Alfons Huijnen en Anna Huijnen-Wouters (st.)
Jaardienst voor Pierre Kroonen en Laura Kroonen-van den Hove
(stichting)
Voor Harry en Jos Eussen
Woensdag 6 mei, 10.00 uur leesmis

Zondag 10 mei , 11.00 uur
Opgeluisterd door Reijmerklank
Misdienaar: Romy Rutten
Lector: Cato Slenter
Jaardienst van Jozef en Anjes Goessens-Ackermans (stichting)
Voor Annie en Harrie Wouters-Debie (stichting)
Voor Jan en Netta Smeets-Martinussen
Woensdag 13 mei, 10.00 uur leesmis
Zaterdag 16 mei, 19.00 uur
Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor
Misdienaar: Marcia Frijns
Lector: Jos Hendriks
Jaardienst voor Pierre Jaminon (stichting)
Jaardienst voor Coen en Maria Crombach-Lardinois
Jaardienst voor Josef en Leonie Mulleneers-Honnof
Woensdag 20 mei, 10.00 uur leesmis
Voor de overledenen van afgelopen jaar
Donderdag 21 mei, 09.30 uur Hemelvaartsdag en Eerste Communie
Opgeluisterd door het kinderkoor
Misdienaar: Romy Rutten
Zondag 24 mei , 09.30 uur
Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor
Lector: Cato Slenter
Voor de ouders Goessens-Pricken
Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen
Woensdag 27 mei, 10.00 uur leesmis
Zaterdag 30 mei, 19.00 uur Pinksteren
Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor
Lector: Robert Engelen
Voor Jef Croonen
Voor de overledenen van afgelopen jaar

Verplaatsen misintenties
Het spreekt vanzelf dat alle misintenties (al dan niet stichtingen) die zijn
komen te vervallen wegens de afgelasting van de kerkdiensten op een
latere datum kunnen worden ingepland. Niemand weet vandaag (16 maart
2020) hoe lang deze situatie nog gaat duren.
Zodra er meer zekerheid is, verzoeken wij u om de door u gewenste datum
via onderstaand formulier door te geven aan Eric Lemlijn.
Niet doorgegeven wijzigingen zullen in augustus/september a.s. (onder
voorbehoud) willekeurig worden ingepland. Alvast bedankt voor uw
medewerking.

Wijziging datum misintentie:
Misintentie voor:……………………………………………………
Oude datum was: …………………………………………………..
Nieuwe datum wordt: ………………………………………………

Uw contactgegevens:
(naam) ……………………………….. (tel. nr.) ..………………..
(datum) ……………………………….

Fanfare St. Franciscus
Op 31 januari kregen wij het trieste nieuws dat ons
poortencomité lid en kunstcommissie lid Esther
Loffeld op 50 jarige leeftijd was overleden. Esther
was voor onze vereniging en dan vooral voor de
poorten erg belangrijk. Haar enthousiasme was
aanstekelijk. Met haar humor zorgde ze er steeds
voor, dat we samen plezier hadden in het
organiseren van deze kunstexpositie. De selectie
van deze editie heeft ze nog volledig mee
uitgevoerd en ook heeft ze ons nog opdrachten en ideeën voor de toekomst
meegegeven! We zullen en kunnen haar niet vergeten en ze zal altijd een
lid blijven van onze Poortenfamilie. Esther bedankt en rust zacht!
Het coronavirus beheerst het nieuws dus ook voor ons als vereniging. We
willen uiteraard dat al onze leden gezond blijven. De regering heeft
maatregelen genomen die ons als vereniging ook treffen. Zo zal dit jaar het
gemeentetreffen welke plaats zou vinden op 29 maart niet doorgaan, ook
het leerlingentreffen op 5 april gaat niet door. Voor de organisatie niet leuk
maar ook voor ons niet leuk. We zijn immers al geruime tijd bezig met het
oefenen van de muziek. Maar zoals gezegd de gezondheid gaat altijd voor.
De muziek is daarnaast ook zo flexibel dat we niet voor niets hebben
geoefend. We hebben nog diverse andere activiteiten op onze planning
staan waar we deze muziek ook kunnen spelen. De muziek blijft ons
verbinden en dat kan een virus ons niet afnemen, we zullen het samen
muziek maken wellicht nog meer waarderen als we het nu even niet
kunnen doen vanwege het virus.

Er staat veel op de planning de komende tijd! Op 1 juni is het weer zover
dan is weer de Kunstexpositie De Poorten van Reijmerstok! In de aanloop
naar dit evenement hebben we diverse activiteiten. We zetten ze even voor
u op een rijtje:
• In de week van 23 maart komen we langs de deuren om u te vragen
als vrijwilliger, u heeft hiervan een aparte brief ontvangen.
• 4 april hebben we voor onze KiDZ een workshop graffiti
• 18 april is er een KiDZ workshop schilderen op muziek
• 25 april vertrekken we om 9.30 uur voor onze Noveen wandeling
richting Valkenburg, komt u met ons mee?
• 2 mei is er een performance met dierenliedjes voor de KiDZ
• 9 mei gaan de KiDZ aan de slag tijdens de workshop Aju Paraplu
• 11 mei is de vrijwilligersavond in ons gemeenschapshuis A gen
Ing. Om 19.30 uur zullen we van start gaan en u meenemen, in de
11de editie van De Poorten van Reijmerstok. Alle vrijwilligers en
dorpsgenoten nodigen we van harte uit, zodat we er op 1 juni
samen weer een mooie dag van kunnen maken.
Maar we zijn ook weer druk bezig met het ontwerp, de vergunning etc. van
een tijdelijk kunstwerk in het weiland achter de Puthof. We hopen alles
rond te krijgen en u in april te gaan verrassen met het kunstwerk dat als
uitgangspunt “verbinden” heeft. Verbinden is het thema van de 11de editie
van De Poorten van Reijmerstok. We verbinden kunst met unieke locaties,
we verbinden kinderen met kunst. Maar ook verbinden we ons als
dorpsbewoners, door samen als vrijwilliger te werken en ons in te zetten,
om dit evenement weer te doen slagen.
Mogen we u als dorpsbewoners vragen om zoveel mogelijk reclame te
maken voor ons evenement. Binnenkort open we ook weer de voorverkoop
van onze tickets en zullen we u ook weer flyers aanreiken. Maar bent u in
het bezig van facebook volg ons dat ook op facebook en reageer op onze
berichten, hiermee zorgt u dat we meer mensen kunnen bereiken! Het is
vaak een kleine moeite en wij zijn er weer heel erg meegeholpen!
https://www.facebook.com/PoortenvanReijmerstok/
Op 27 april zullen we deelnemen aan de viering van Koningsdag door de
gemeente in Reijmerstok.

21 mei begeleiden we de communicantjes naar de kerk en mogen we
muziek verzorgen tijdens de H mis.

En heeft u 5 juli al genoteerd? We organiseren dan een BBQ concert.
Samen met vocalgroup Magan uit Mechelen zullen we u een afwisselend
muziekprogramma presenteren. Daarnaast hoeft u deze dag niet zelf te
koken maar kunt u genieten van een heerlijke BBQ!

Met muzikale groet,
Fanfare St. Franciscus

ONZE EERSTE COMMUNICANTJES
De bedoeling was dat onze communicantjes zich aan ons zouden
voorstellen op Palmzondag. Dat kan helaas niet doorgaan.
Hier alvast hun namen:
STAN KROONEN

IKE NOTERMANS

&

BAS LACROIX

Op dit ogenblik weten we nog niet hoe de situatie veroorzaakt door Corona
zich gaat ontwikkelen maar we hopen dat de kinderen hun eerste
communie kunnen doen op Hemelvaartsdag, de 21st mei a.s.
Als alles doorgaat, zullen we wèl hier in Reijmerstok op die dag beginnen
met de Mis om HALF tien: ik ben ook gevraagd om voor te gaan in de
Eerste Communiemis in Scheulder. Als wij een half uurtje eerder beginnen
en zij een half uurtje later, dan kunnen we elkaar mooi helpen.
René Graat
Vastenactie 2020
Werken aan je toekomst
Dit jaar ondersteunt Vastenactie tal van projecten die aan mensen toegang
bieden tot goed onderwijs. Doel is zoveel mogelijk mensen in staat te
stellen om een beroepsopleiding te volgen en hen te helpen met het
opzetten van een eigen bedrijfje om daarmee zelfstandig in hun onderhoud
te voorzien. Een beter leven dank zij goed onderwijs!
Ten gevolge van de landelijke richtlijnen ter beperking van sociale
contacten in verband met het coronavirus is het niet verantwoord om de
gebruikelijke inzameling met behulp van vastenzakjes voor deze actie te
houden.
Wij willen u graag wijzen op de mogelijkheid om uw bijdrage over te
maken op de bankrekening van ons comité: IBAN nr.NL42 RABO
0133.5131.06
Par. Missie comité Reijmerstok

Jonkheid Reijmerstok
Anno 1815

Beste inwoners Reijmerstok &Terlinden,
De voorbereidingen voor Kermis Reijmerstok 2020 zijn al in volle gang.
Binnenkort zal het veelbelovende programma bekend worden gemaakt en
ontvangt u alle nodige informatie over Kermis Reijmerstok 2020. Graag
willen wij alvast enkele datums met jullie delen:
Zaterdag 27 juni 2020
Zondag 28 juni 2020
Woensdag 8 juli 2020
Zaterdag 11 juli 2020
Zondag 12 juli 2020
Maandag 13 juli 2020

Toren opbouwen Kermisterrein.
Kinderactiviteit (10:00 uur - 12:30 uur).
Tent opbouwen Kermisterrein.
Kermis Zaterdag!
Kermis Zondag!
Kermis Maandag!

Informatie over deze datums ontvangt u zo spoedig mogelijk. Voor nu
willen wij u vragen deze datums in uw agenda te zetten.
Op naar een fantastische editie van Kermis Reijmerstok!
Jonkheid Reijmerstok

De grote schoonmaak van onze kerk wordt jaarlijks
georganiseerd rond Hemelvaartsdag.
Gezien de beperkingen m.b.t. het Coronavirus wordt dit
uitgesteld. Berichtgeving hieromtrent volgt.
Het Parochiebestuur

Stichting De Durchduujerkes Remmersjtok
Voorzitter:
Jos Hendriks, 06 52767776
Secretariaat: Miranda Canisius, 06 46974789
Imelda Bastings, 06 22235594
Email:
jcvdedurchduujerkes@gmail.com
Website:
www.durchduujerkes.nl

Luuj va Rimmesjtók en Terlinge,
Aan alles kump un eind. De carnaval is um. Wat woar ut toch sjun.
Zonder de luuj va Rimmesjtók en Terlinge woar dit alles neet meugelik
gewaes. Mit sjteun van euch allemoal woar ut u prachtig feest.
Mede namens os ouwersj, ’t bestuur van de Durchduujerkes, Nar Luc,
President Demi en de lede van dur Road va Illef, wille veer eedereen
bedanke dee, op welluke maneer dan ooch, hat mit gewirkt an du
carnaval van dit joar.
Och wille veer alle bedrieve en personen bedanke die de
Durchduujerkes dit joar gesponsord hubbe en special os hoofdsponsors
die deer hie onder aantreft.
Same hubbe veer euver uch moge regere die dul daag, ‘t woar in ee
woard: Fantastisch!
Alles euver de carnaval i Rimmesjtók ving deer op
www.durchduujerkes.nl
Prins Tygo I en Prinses Lisa I

Carnaval 2021, noteer alvast de volgende data:
•
•
•
•

Zitting: zaterdag 9 januari 2021 om 15.11 uur
Receptie en opening: Vrijdag 12 februari 2021 vanaf 19.33u
Lempkesoptocht: zondag 14 februari 2021
Kinderdisco: dinsdag 16 februari 2021

Dank aan de hoofdsponsors
❑ Bleijlevens Motoren & Techniek Margraten
❑ Gulpener Bierbrouwerij “de Vrije Brouwer”
❑ Scharrelkippenfarm “Vrij en Blij” Reijmerstok
❑ Fruitteeltbedrijf Wouters Reijmerstok
❑ Recreatieboerderij “De Puthof
❑ Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen Heerlen
❑ Chefsfood 2.0
❑ Polygarde, meer dan beveiligen
❑ Terrassencamping Osebos
❑ Electronic Partner Faarts Valkenburg
❑ Eetcafé A gen ing, Reijmerstok
en alle andere sponsoren die de carnaval in Reijmerstok mede mogelijk
maken.
Voor meer informatie, foto’s enz. kijk op www.durchduujerkes.nl

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

Verkeersveiligheid Reijmerstok

In het kernoverleg Reijmerstok
is een initiatief gestart om de
gereden snelheden in het dorp
te verlagen.
Afgelopen jaar is er een flyer
rondgebracht waarin wij als inwoners werden verzocht om ons aan de
maximale snelheid te houden en er niet voor te schromen onze auto op de
straat te parkeren (en zodoende een snelheid remmend obstakel te vormen).
Helaas kunnen we de flyer niet in de naburige dorpen verspreiden, laat
staan over de grens.
Als tweede hebben we de SMILEY-snelheidsmetingen gezien in het dorp,
de eerste keer in de richting van A Gen Ing, daarna werd de SMILEY
geplaatst bij het dorpsplein komend vanuit de richting Gulpen. De
resultaten van de plaatsingen worden binnenkort door ons met de gemeente
besproken. We hebben wel geconstateerd dat de tweede plaatsing effect
had, mensen remden daadwerkelijk af als ze zagen dat de snelheid (ruim)
boven de 50 lag.
We gaan proberen de SMILEY nogmaals te laten plaatsen bij het openstuk
op de dorpsstraat, ongeveer tegenover het Reijmerhöfke.
Daarnaast is de gemeente Gulpen-Wittem bezig om het Gemeentelijk
Verkeers- en Vervoer Plan (GVVP) te ontwikkelen. Dit plan wordt
hopelijk deze zomer afgerond en door de raad behandeld. Zoals we
begrepen hebben is de kans heel groot dat heel Reijmerstok een 30 zone
wordt, dat sluit ook heel goed aan bij de ons omringende dorpen.
We blijven als kernoverleg in contact met de gemeente en zullen proberen
jullie, de inwoners, regelmatig op de hoogte te houden.

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 (juni-juli),
gelieve dat dan vóór 15 mei door te mailen naar: lemlijn@hetnet.nl

Zie ook onze website: www.clusterterlinden.nl

