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 Kermis 2020, helaas géén processie, wel viering op anderhalve meter. 

Editie 70: aug - sept 2020 



Rectificatie m.b.t. bericht Vormsel 

In het vorige Parochiecontact (juli 2020) is een fout gemaakt. Niet Dave, 

maar Kane Notermans zal deelnemen aan het Vormsel op 4 september in 

de kerk van Gulpen. 

 
Na een lange periode van thuiszitten willen we de activiteiten van 

ZijActief Reijmerstok weer stilletjes aan hervatten.  

We hebben een aangepast programma gemaakt voor de komende periode. 

We zullen rekening moeten houden met de huidige coronamaatregelen. En 

gaan ervanuit dat iedereen de 1,5 meter afstand in acht neemt. 

Maandag 14 september beginnen we om 19.00 uur met een wandeling 

rondom Reijmerstok. Er is koffie met vlaai en een drankje na afloop bij 

café AgenIng. 

  

Zondag 20 september organiseert ZA Limburg Samen op Stap op Zondag. 

Zowel leden als niet-leden zijn welkom. Om 10 uur is ontvangst en start 

een wandeling in Eijsder Beemden, waarna om 12 uur een lunch is 

gepland.  

 

Maandag 26 oktober. Algemene Kennis Kwis. Aanvang 19.30 uur in café 

AgenIng. 

 

Maandag 14 december vieren we Kerst met Kadootjes. 

  

Voor nu wensen we iedereen een fijne vakantie en we hopen dat jullie weer 

veel zin hebben om aan onze activiteiten deel te nemen in september! 

  

Tot ziens!  

Het bestuur van ZijActief Reijmerstok,  

Marlies, Marion, Paula, Elian en Ria. 



Welkom Pastoor Tervoort 

 

In het vorige parochiecontact hebben wij al melding gemaakt van de komst 

van Pastoor Paul Tervoort. Geweldig goed nieuws. Zeker na een sombere 

periode waarin we helaas afscheid moesten nemen van onze René Graat. 

 

Als parochiebestuur hebben we al diverse gesprekken met Pastoor 

Tervoort mogen voeren. Naast de kennismaking zijn al afspraken gemaakt, 

en er is ook al veel gelachen. Wij zien onze samenwerking met veel 

vertrouwen tegemoet. Begin september zal hij verhuizen naar de pastorie 

in Banholt. 

 

Op zaterdag 12 september zal Pastoor Tervoort worden geïnstalleerd in de 

kerk van Banholt. De installatie gebeurd door deken Bronneberg, met 

pastoor Frits Janssen als getuige. Vanwege Corona-beperkingen kunnen 

we hier slechts met enkele mensen van ons Parochiebestuur bij aanwezig 

zijn.  

 

Op zaterdag 19 september willen wij Pastoor Tervoort in onze parochie 

welkom heten. Dit gebeurd in de vorm van een Welkom Viering om 16.00 

uur in onze kerk. Zitplaatsen zijn beperkt, maar iedereen is welkom. 

Desnoods kunt u buiten de viering volgen. Als parochiebestuur willen we 

hier een feestelijke viering van maken, waarbij zo veel mogelijk inwoners 

betrokken zijn. 

 

Na afloop van de Welkom Viering, zal aansluitend een receptie 

plaatsvinden. Dit zullen wij op gepaste en veilige wijze in de openlucht 

organiseren. Dus, alvast duimen voor goed weer! Meer informatie hebben 

we op dit moment niet. U krijgt nog een uitnodiging van ons. Maar noteer 

alvast in uw agenda: zaterdag 19 september om 16.00 uur. 

 

 

 

Parochiebestuur Reijmerstok 

 

 

 

 

 



Kerkdiensten Reijmerstok in volgende maanden: 

 

Zondag 4 oktober    09.30 uur 

Zondag 11 oktober    11.00 uur 

Zaterdag 17 oktober    19.00 uur 

Zondag 25 oktober    09.30 uur 

Zondag 1 november    15.00 uur Allerzielen 

Zaterdag 7 november    19.00 uur 

Zondag 15 november    11.00 uur 

Zondag 22 november    09.30 uur 

Zaterdag 28 november    19.00 uur 

Zondag 6 december    09.30 uur 

Zondag 13 december    11.00 uur 

Zaterdag 19 december    19.00 uur 

 

 

 

 

 

Gezocht: moeders/ vaders 

 

Beste mensen van Reijmerstok en Terlinden,  

 

Als jeugdwerk Duvelkes zijn wij op zoek naar versterking van ons 

bestuur. Sinds enkele jaren organiseren we met veel plezier met vier 

bestuursleden activiteiten voor kinderen van 4-12 jaar. Lucy en Cindy zijn 

gestopt en dat betekent dat we versterking zoeken. Heb je zin om met ons 

mee te denken?   

 

Je kunt ons mailen via duvelkesreijmerstok@gmail.com of spreek ons aan.  

 

Groetjes, Janice van Houtem  en Joyce Wouters 

 

mailto:duvelkesreijmerstok@gmail.com


 
 

20 september 2020 wordt HalloHeuvelland.nl feestelijk gelanceerd. 

HalloHeuvelland.nl is het digitale dorpsplein van Reijmerstok en andere 

dorpen van de gemeente Gulpen-Wittem. 

Hierop is alle nieuws te vinden van verenigingen, bedrijven en inwoners. 

Iedereen kan deelnemen en berichten plaatsen. Het is heel 

gebruikersvriendelijk. 

 

Houd de gemeentelijke nieuwspagina in de gaten in Gulp en Geul, daar zal 

na de zomervakantie elke week een tipje van de sluier opgelicht worden. 

Iedereen kan inloggen en een account aanmaken. Geef aan van welk dorp 

je inwoner bent, plaats een leuke foto van jezelf in het profiel en doe mee! 

Meedoen mag al vóór de lancering op 20 september 2020. 

Maak zelf een berichtje, een activiteit voor de agenda of een hulpvraag, 

etc. Het platform is van en voor ons allemaal. 

 

Kijk wie er al allemaal op staat van Reijmerstok. Enkele inwoners en 

enkele verenigingen hebben al een profiel aangemaakt. 

Ook voor bedrijven is het interessant om een pagina aan te maken. 

Helemaal gratis! 

 

Bij vragen zijn wij bereikbaar.  

Groeten van jullie dorpsverbinders. 

Felix Lacroix (flacroix@home.nl/043-8501371) 

Rina Engelen (r.engelen@ziggo.nl/06-52874814) 
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Kerkdiensten voor de maand augustus: 

 

Zondag 2 augustus, 11.00 uur Kermis Terlinden,  

  Onder voorbehoud van verkrijging vergunning. Deze mis is   

  alléén bedoeld voor inwoners van Terlinden. 

 Voorganger: Math Gubbels 

  Voor Eduard en Jeanne Kikken-Huntjens 

 

Zaterdag 8 augustus, 11.00 uur   

  Huwelijksmis van Sabrina Heggen en Bart Lacroix 

 

Zondag 9 augustus, 09.30 uur, Gebedsdienst door WoCo groep 

 Jaardienst voor Louise en Louis Narinx (stichting) 

  Voor Jos Eussen 

 

Zaterdag 15 augustus, 19.00 uur met zegening Kroetwusch 

 Voorganger: Math Gubbels 

  Orgelspel door Chris Wouters 

  Lector: Marit Stekelenburg 

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

  Jaardienst voor Harrie Hutschemakers en Maria Hutschemakers- 

  Faarts 

 

Zondag 23 augustus, 11.00 uur 

 Voorganger: Math Gubbels 

  Orgelspel door Chris Wouters 

  Lector: Guido Lemlijn 

  Jaardienst voor Gertrude Duizings-De Bie 

Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen 

Jaardienst voor Jef Croonen 

Jaardienst voor Toon Moerdijk 

 

Zaterdag 29 augustus, 19.00 uur 

  Voorganger: Math Gubbels 

  Orgelspel door Chris Wouters 

  Lector: Robert Engelen 

  Voor Jos Eussen 

Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 



Kerkdiensten voor de maand september: 

 

Vrijdag 4 september, Vormsel Jeffrey Peerboom, Naomi Peerboom en  

  Kane Notermans in de kerk van Gulpen 

Zondag 6 september, 09.30 uur 

 Voorganger: Jan Janssen 

  Orgelspel door Eric Lemlijn    Lector: Jos Hendriks 

  Voor Leon Peerboom 

Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen 

 

Zondag 13 september, 11.00 uur Let op: tijdstip is gewijzigd! 

 Voorganger: Math Gubbels 

  Orgelspel door Chris Wouters     Lector: Ankie Wesselius 

Voor Pierre Wouters en Maria Wouters-Geelen (stichting) 

 Jaardienst voor Maria Kroonen en voor de overledenen van de 

 fam. Kroonen-Croonen (stichting) 

 Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting) 

  Voor Leo Essers en Catharina Essers-Landerloo, tevens voor Jef,  

  Pierre en Guus 

 

Zaterdag 19 september, 16.00 uur Let op: datum en tijdstip gewijzigd! 

  Welkom viering Pastoor Tervoort, met na afloop receptie. 

 Orgelspel door Chris Wouters    Lector: Marit Stekelenburg 

 Jaardienst voor Angeline Peerboom (stichting) 

  Jaardienst voor Tossanus Huijnen en Elisabeth  

  Huijnen-Kroonen (st.) 

  Jaardienst voor Hubert en Gertruda Narinx-Mulleneers (st.) 

  Voor Guillaume Custers, uit dankbaarheid 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Woensdag 23 september, 10 uur Leesmis  

 

Zondag 27 september, 10 uur Eerste Heilige Communie 

  voor Stan Kroonen, Ike Ruijters en Bas Lacroix    

Woensdag 30 september, 10 uur Leesmis 

  Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 



 

 

 

Jonkheid Reijmerstok 
             Anno 1815 

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

 

 

Beste inwoners Reijmerstok en Terlinden,  

 

Normaliter zou in dit bericht de nazorg van onze jaarlijkse Zomerkermis 

besproken worden. Omdat hier dit jaar geen sprake van is, willen we via 

deze weg een mededeling van het bestuur van Jonkheid Reijmerstok 

bekend maken.   

 

Jubileum bruiloften 

Zoals u wellicht weet is het een taak van Jonkheid Reijmerstok om 

jubileum bruiloften of andere bijzondere feesten speciaal aan te kleden. 

Wij willen dit graag realiseren voor iedereen in het dorp. Hopelijk begrijpt 

u dat het dan ook een hele taak is om alert te blijven wanneer we in het 

dorp een jubileum bruiloft hebben. De leeftijd van onze medebestuursleden 

onthouden is al een hele opgave dus laat staan de leeftijd van ieder 

huwelijk in Reijmerstok. Wij stellen het erg op prijs als u ons een handje 

wilt helpen hierbij. Wij willen u vragen ons te benaderen indien er in de 

familie een jubileum bruiloft plaats vindt. Dit is geheel vrijblijvend. 

Uiteraard kan dit ook 'stiekem' indien u dit als verrassing wilt organiseren. 

Wellicht voor u een kleinigheidje maar voor ons een enorme hulp om het 

sieren bij zoveel mogelijk feesten in Reijmerstok te realiseren. U kunt 

contact opnemen met onze kapitein Christian Heusschen. 

 

 

   E- mail: christian.heusschen17@gmail.com 

   Telefoon: 06-57974035  
 
 
 
 



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 …………….……………….. a € 25,- 

 

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

 

Uw contactgegevens: 

 

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

 
(datum) ……………………………….  

 

 

mailto:lemlijn@hetnet.nl


 
 

Beste inwoner van Reijmerstok en Terlinden.  

 

Graag zouden wij jullie als jonkheid willen informeren omtrent de kermis.  

De overheid heeft eerder bekend gemaakt dat evenementen en festivals tot 

1 september niet mogen doorgaan. Zoals vele evenementen zijn ook wij 

genoodzaakt om Kermis Terlinden 2020 te annuleren.  

 

Onlangs zijn de maatregels alweer een beetje versoepeld. Kleinschalige 

evenementen mogen weer plaats vinden mits de 1,5m gegarandeerd kan 

worden.   

 

Wij als jonkheid zijn momenteel in overleg met de gemeente of wij enkel 

voor de inwoners en vrijwilligers van Terlinden de H. mis op zondag 2 

augustus 11.00u toch door kunnen laten gaan in afgeslankte vorm i.v.m. 

met de coronaregels. 

 

Echter voor deze plannen moeten wij een vergunning aanvragen. Maar of 

deze verleend wordt is nog onduidelijk… Mocht het uiteindelijk niet 

lukken dan zullen wij jullie dat laten weten. 

 

We hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten tijdens het eerste 

weekend van augustus. Tot volgend jaar! 

 

Bedankt! 

 

Bij deze wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de bloemen en  

kaarten die ik heb ontvangen bij mijn verblijf ik het ziekenhuis. 

 

Cato Slenter-Janssen 

Reijmerstokkerdorpsstraat 99 



 

Even tot rust komen aan de Luikerweg 

Het weiland aan de Luikerweg in Reijmerstok is sinds kort ingericht met 

een heuse rust en picknick plek. Eigenaren Piet en Fieny Olislagers-

Kroonen stellen hun weide met oude fruitbomen open voor inwoners en 

dagjesmensen die even willen rusten en genieten van ons mooie landschap. 

Al eerder plantten Piet en Fieny jonge boompjes. Het weiland is daarmee 

een toegevoegde waarde voor mens en natuur.  

 

Gemeente Gulpen-Wittem draagt haar steentje bij met het plaatsen van een 

afvalbak. Familie Drijvers heeft zitbank en tafel van natuurlijke materialen 

uit onze omgeving gemaakt. Kernoverleg Reijmerstok is blij met dit 

initiatief dat bijdraagt aan de leefbaarheid en het gastvrije imago van 

Reijmerstok.  



Fanfare St. Franciscus 

 

We kijken vooruit…. Op 24 mei 2021 gaan we weer 

Kunstexpositie De Poorten van Reijmerstok 

organiseren. Hoe deze eruit zal zien weten we nog niet 

maar we gaan werken aan verschillende scenario’s.  

 

 

 

Ook hebben we weer de start van onze 

gezamenlijke repetities gepland. Als er geen 

nieuwe maatregelen komen zijn we 

voornemens om op dinsdag 25 augustus 

weer samen muziek te gaan maken in ons 

gemeenschapshuis. Ons eerste optreden zal 

hopelijk zijn tijdens de Eerst H. Communie 

op 27 september. In aangepaste vorm maar 

we willen graag de dag muzikaal omlijsten.  

 

 

 

7 juli zijn we met de spelende leden samen gekomen. Gewoon weer even 

bij elkaar komen, praten hoe het met een ieder gaat maar ook het protocol 

toelichten. Hierna was het vooral gezellig en hebben we een glaasje 

gedronken en bij gekletst! 



  

Zit muziek je in je genen, heb je in het verleden muziek gemaakt en 

kriebelt het nu toch na die verplichte lockdown? Wellicht is nu het moment 

om toch nog eens te proeven aan een muziekvereniging…. We starten 

namelijk weer op, voor iedereen zal het weer wennen zijn en we starten 

niet meteen op met een groot concert in het verschiet. We gaan op een 

leuke manier samen muziek maken en onze dirigent gaat thema’s 

verzorgen. Dus theorie, klank, stemming alles komt aan bod. Hoe fijn is 

dat als je op die manier weer kunt instromen? Wil je het proberen, alle 

muziekinstrumenten zijn welkom. Meld je dan bij een bestuurslid of stuur 

een mail naar secretaris@fanfarereijmerstok.nl. We hebben allemaal 

muziek gemist de afgelopen tijd, maar ook het samen zijn of je thuis 

voelen binnen een groep waarmee je je hobby kunt uitvoeren. Als 

muziekvereniging herkennen we dit. Dit willen we graag blijven doen, 

voelen en beleven in de toekomst. Daarbij kunnen we alle muzikanten 

gebruiken… dus meld je aan en help ons mee, zodat we nog vele jaren 

samen muziek kunnen maken! 

 

We wensen iedereen een fijne 

vakantie!  
 

Met muzikale groet,  

Fanfare St. Franciscus 

 

 

 

mailto:secretaris@fanfarereijmerstok.nl


Verplaatsen misintenties 

 

Het spreekt vanzelf dat alle misintenties (al dan niet stichtingen) die zijn 

komen te vervallen wegens het niet plaatsvinden van kerkdiensten op een 

latere datum kunnen worden ingepland.  

 

Wij verzoeken u om de door u gewenste datum via onderstaand formulier 

door te geven aan Eric Lemlijn. 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

 

 

Wijziging datum misintentie: 
 

 

Misintentie voor:…………………………………………………… 

 

 

Oude datum was: ………………………………………………….. 

 

 

Nieuwe datum wordt: ……………………………………………… 

 

 

 

Uw contactgegevens: 

 

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

 
(datum) ……………………………….  

 

 

 

 

 

 

 



Bedevaart Slenaken-Moresnet 

 

Vanwege de coronavirus-omstandigheden zal de jaarlijkse 

bedevaart van Slenaken naar Moresnet op zaterdag 5 september dit 

jaar in aangepaste en afgeslankte vorm plaats vinden. Zo zal er dit 

jaar GEEN VOETTOCHT naar Moresnet zijn.  

 

Om 11 uur wordt in Moresnet wel een speciale H. Mis opgedragen, 

in het bijzonder voor de pelgrims uit Slenaken en omgeving. 

Aansluitend zal de bedevaartkaars in de Mariakapel worden 

bijgezet. Daarna zal de Kruisweg in het park gelopen en gebeden 

worden, waarmee de bedevaart ook wordt afgesloten. 

 

Om de bedevaart op 5 september a.s. in Moresnet bij te wonen 

moeten allen dit jaar dus op eigen gelegenheid naar Moresnet 

reizen en weer huiswaarts keren. 

 

Inlichtingen: 043-4573596 

 

De Broedermeesterschap Processie Slenaken-Moresnet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor Heilige missen in de parochies Banholt en Noorbeek: 

Zie website: clusterterlinden.nl 

Onder clusterinformatie, misrooster 

 

 

 



Parochiebestuur 

 

 

 

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. R.K. Kerkbestuur Reijmerstok 
 

Misintenties 

Misintenties kunt u schriftelijk opgeven bij Eric Lemlijn.   

 
Belangrijke gebeurtenissen 

U kunt contact opnemen met het parochiebestuur 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.. 

- 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 sept. door te mailen naar: lemlijn@hetnet.nl

Zie ook onze website: www.clusterterlinden.nl 
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