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Editie 71: okt - nov 2020 



 
Groene hartjes in Reijmerstok. Velen van u hebben zich afgevraagd waar 

ze voor zijn. 

 Dit heeft alles te maken met de lancering van HalloHeuvelland.nl. 

Op 20 september 2020 is HalloHeuvelland.nl feestelijk gelanceerd. De 

burgemeester heeft haar eigen profiel op de pagina onthuld en ontving 

hiervoor een HalloHeuvelland kwartetspel.  

Bij de lancering is tevens een fotowedstrijd van start gegaan. Maak een 

foto met het thema: Ontmoeting in je eigen dorp en stuur de foto in! Je 

ontvangt dan ook dit leuke unieke kwartetspel. 

Op 4 oktober 2020 kunt u kennismaken met HalloHeuvelland en de 

dorpsverbinders in Reijmerstok. 

In het gemeenschapshuis zal tussen 11.00 uur en 13.00 uur een 

tentoonstelling te zien zijn van foto’s uit de dorpen als aftrap van de 

fotowedstrijd. Hier krijgt u ook alle informatie over het digitale platform 

en krijgt u hulp bij het inschrijven! Felix en Rina zijn aanwezig om kennis 

met u te maken. 

      

 

 

 

 

 

Bij vragen zijn wij bereikbaar.  

Groeten van jullie dorpsverbinders. 

 

Felix Lacroix  

(flacroix@home.nl/043-8501371) 

 

Rina Engelen  

(r.engelen@ziggo.nl/06-52874814) 

 
      



Het was hartverwarmend ! 

 

Het begon allemaal op dinsdag 16 juni: Ik kreeg van de vicaris te horen, 

dat de bisschop mij wilde benoemen als nieuwe pastoor van het Cluster 

Terlinden. 

De maandag daarop maakte ik al kennis met een afvaardiging van het 

Kerkbestuur inclusief pastoor Janssen van Margraten. 

Ik ging daarna met een blij gevoel naar huis, ik voelde mij welkom. 

En dat gevoel werd  alleen maar versterkt in alle contacten en gesprekken 

die ik daarna met iedereen mocht hebben. 

En eveneens in alle werk dat is gedaan aan de pastorie en de voorbereiding 

van de verhuizing. 

En dan de installatie in Banholt, de welkomstviering in Noorbeek 

en de week later in Reijmerstok ! 

Dank aan allen, die zich hiervoor hebben ingezet. 

Dank voor alle vriendelijkheid, gastvrijheid en humor die ik bij zovelen 

van u heb mogen ervaren ! 

Ik zie de toekomst temidden van u met groot vertrouwen tegemoet. 

 

Nogmaals DANK ! 

 

pastoor Tervoort 

 

 



            

   Jonkheid Reijmerstok 
             Anno 1815 

 

Beste inwoners van Reijmerstok en Terlinden, 

 

Op zaterdag 19 september 2020 hebben wij onze nieuwe pastoor dhr. 

Tervoort mogen verwelkomen. Jonkheid Reijmerstok heeft de eer 

gekregen om de kerk te versieren op deze mooie dag. Het parochiebestuur 

van Reijmerstok en Terlinden heeft een feestelijke namiddag georganiseerd 

waarbij verenigingen de gelegenheid kregen onze nieuwe pastoor te leren 

kennen. Uiteraard waren wij hier ook bij aanwezig.  

 

Pastoor Tervoort, wij heten u van harte welkom in Reijmerstok! Wij kijken 

uit naar een mooie samenwerking met u en de andere dorpen binnen cluster 

Terlinden. 

 

Leden & Bestuur, 

Jonkheid Reijmerstok.  

 

 

 

Grote kerkpoets 2020 

 

Ondanks het coronatijdperk is het gelukt om met een aantal vrouwen en 

mannen de kerk vóór de komst van onze nieuwe pastoor Paul Tervoort een 

grote poets te geven!  

 

Twee ochtenden zijn met grote inzet spinnen en webben verwijderd, 

aanslag op het koper weggepoetst, ramen van binnen en van buiten helder 

gemaakt, de kerkbanken in de was gezet, de vloeren gedweild, en nog heel 

veel meer……  

 

Dank aan het parochiebestuur die e.e.a. mogelijk heeft gemaakt, maar in de 

eerste plaats: dank aan alle vrijwilligers die met grote inzet hun tijd en 

energie beschikbaar hebben gesteld! 

 



Kerkdiensten Reijmerstok in volgende maanden: 

 

Zondag 6 december    09.30 uur 

Zondag 13 december    11.00 uur 

Zaterdag 19 december    19.00 uur 

Donderdag 24 december   20.30 uur Nachtmis 

Vrijdag 25 december    11.00 uur 1e Kerstdag 

Zaterdag 26 december     09.30 uur 2e Kerstdag 

Vrijdag 1 januari    11.00 uur Nieuwjaar 

Zondag 3 januari    09.30 uur 

 

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

 

 

 

   Grensrechter BMR 1 en 2 gezocht  !!! 

 

BMR 1 en 2 is naarstig op zoek naar een grensrechter. 

BMR is voor het 1e elftal, uitkomend in de 3e klasse A, op zoek naar een 

grensrechter. 

Hierbij is een eventuele vergoeding bespreekbaar. 

Tevens is er ook behoefte aan een grensrechter bij BMR 2. 

  

Bij interesse of vragen gelieve contact op te nemen met Maurice 

Magermans - 06-28970859 

 

 

 

mailto:maurice-magermans@planet.nl
mailto:maurice-magermans@planet.nl


Kerkdiensten voor de maand oktober: 

 

 

 

Zondag 4 oktober, 09.30 uur Woord- en Communiedienst, kermis 

Opgeluisterd door Fanfare St. Franciscus (CD) 

Lector: WoCo groep 

Voor de leden en overleden leden van Fanfare St. Franciscus 

(stichting) 

Jaardienst voor de overleden ouders Jaminon-Hamaekers (st.) 

Jaardienst voor Pastoor Huijts (stichting) 

  Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting) 

 

Woensdag 7 oktober, 10.00 uur 

 

Zondag 11 oktober, 11.00 uur 

 Orgelspel door Chris Wouters 

  Lector: Guido Lemlijn 

 Jaardienst voor Frans Lacroix, Catharine Lacroix-Schreurs en  

 zoon  Eugene, Barbara Lacroix en Josef Lacroix (stichting)  

  Jaardienst voor Frans en Paulina Gijsens-Lemmerling 

  Jaardienst voor Marleen Duysengs-Peerboom, Sjuf Peerboom en  

  Lies Peerboom-Beugels 

  Jaardienst voor Tossanus Huijnen en Elisabeth Huijnen-Kroonen  

  (stichting) 

 Jaardienst voor Joseph Huijnen en tevens voor Anna Huijnen- 

 Jacobs (stichting) 

 Jaardienst voor Pierre Kroonen en Laura Kroonen-van den Hove 

  (stichting) (v. 3 mei) 

 Voor Jan en Netta Smeets-Martinussen 

 

Woensdag 14 oktober, 10.00 uur 

 

Zaterdag 17 oktober, 19.00 uur 

 Orgelspel door Chris Wouters 

 Lector: Robert Engelen 

  Jaardienst voor Jozef Denis en Anna Denis-Jansen 

  Voor Leon Peerboom 

 



Woensdag 21 oktober, 10.00 uur 

Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Zondag 25 oktober, 09.30 uur 

  Lector: Marit Stekelenburg 

 Voor Frans Canisius 

 Voor Jos Eussen 

  Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen 

  Voor Gertrude Duizings-De Bie 

Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Woensdag 28 oktober, 10.00 uur 

 

 

 

 

Kerkdiensten voor de maand november: 

 

 

 

Zondag 1 november, 15.00 uur Allerzielen 

 Orgelspel door Chris Wouters 

  Lector: Avondwakegroep 

Jaardienst voor Joep Magermans en tevens voor Roos Magermans- 

 Kevers, dochters Marit en Carla en schoonzoon Wiel (stichting) 

Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting) 

  Voor de overledenen van de fam. Wouters-Geelen (stichting) 

  Voor Jef Huijnen 

 

Woensdag 4 november, 10.00 uur 

 

Zaterdag 7 november, 19.00 uur 

 Orgelspel door Chris Wouters 

  Lector: Jos Hendriks 

Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting) 

 Jaardienst voor de ouders van Haren-Gijsens (stichting) 

  Jaardienst voor de overleden ouders Schreurs-Jacobs en kinderen 

 

Woensdag 11 november, 10.00 uur 



Zondag 15 november, 11.00 uur 

 Orgelspel door Chris Wouters 

  Lector: Ankie Wesselius 

Jaardienst voor de ouders Degandt-Fourgeaux (stichting) 

Jaardienst voor Maria en Robert Degandt Degandt-Fourgeaux 

(stichting) (v. 15 maart) 

Voor de ouders Goessens-Pricken en overleden familie 

Jaardienst voor Jeanette Wouters-Schreurs en Giel Wouters (v. 15 

maart) 

 

Woensdag 18 november, 10.00 uur 

 

Zondag 22 november, 09.30 uur 

Orgelspel door Chris Wouters 

Lector: Marit Stekelenburg 

Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen 

Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Woensdag 25 november, 10.00 uur 

Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Zaterdag 28 november, 19.00 uur 

 Orgelspel door Chris Wouters 

  Lector: Marlies Kicheleer 

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) 

 Voor Gertrude Duizings-De Bie namens de gymclub (v. 22 maart) 

  Voor Jos Eussen 

 
 

Voor Heilige missen in de parochies Banholt en Noorbeek: 

Zie website: clusterterlinden.nl 

Onder clusterinformatie, misrooster 
 

 
 

Voor de Nierstichting is dit jaar een bedrag van € 381,66 opgehaald. 

Namens de Nierstichting, hartelijk dank 
 



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/Jaardienst voor:……………………………………….. 

 

……………………………………………………………………… 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

Uw contactgegevens: 

 

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

 
(datum) ……………………………….  

 

 

 

 

 



Fanfare St. Franciscus 

 

Op 25 augustus 2020 zijn we weer gestart met 

repeteren. Nog niet helemaal compleet maar er klinkt 

weer muziek in het gemeenschapshuis. Het is fijn om 

weer samen te komen op dinsdag en samen muziek te 

maken. Er zijn natuurlijk regels en het is anders dan 

voorheen maar dit nemen we voor lief.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De komende periode zullen we ons ook weer kunnen laten horen in 

Reijmerstok. Zo zullen we op 19 september de nieuwe pastoor 

verwelkomen. Op 27 september zullen we de communicantjes begeleiden 

naar de eerste H. communie.  

 

Een week later, op 4 oktober, is het feest van onze patroonheilige St. 

Franciscus. Tijdens deze kermis luisteren we uit traditie de H. mis op. Zo 

ook dit jaar. We zullen de muziek tijdens deze viering verzorgen, maar niet 

live….. We zullen de muziek opnemen en deze zal tijdens de H. mis ten 

gehore worden gebracht. Na de mis gaan we wel live richting het kerkhof 

en aansluitend marcheren we richting ons gemeenschapshuis. Zo kunt u 

ons toch weer even horen! 

 

De afgelopen jaren hielden we het eerste weekend van oktober het KiDZ 

weekend gecombineerd met de vlaaikermis. Echter het KiDZ weekend gaat 

dit jaar niet door, we kunnen dit niet veilig organiseren. Ook de 

vlaaikermis is er dit jaar een voor thuis. Toch hebben we iets bijzonders op 

deze dag. De fanfare bestaat dit jaar 70 jaar. Het 70 jarig jubileum was de 

aanleiding om Jac Croonen te vragen om een fotoboek over 70 jaar Fanfare 

St. Franciscus in Reijmerstok samen te stellen.  



Het bestuur was zeer verheugd dat Jac deze 

monsterklus op zich wilde nemen. Vele 

uren zoeken naar de perfecte foto van de 

gebeurtenis, de namen van de personen en 

de verhalen achter de foto hebben er toe 

geleid dat er een prachtig naslagwerk is 

gerealiseerd. De geschiedenis is nu voor de 

toekomst vastgelegd! Op 4 oktober starten 

we de verkoop van dit prachtige boek. 

Tussen 11 en 13 uur kunt u het boek kopen 

in gemeenschapshuis A gen Ing. Uiteraard 

vragen we u om de corona maatregelen hier 

in acht te nemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook dit jaar mogen we weer rekenen op de Rabobank met de Rabo 

ClubSupport actie. Rabobank leden kunnen vanaf 5 oktober tot 25 oktober 

stemmen op verenigingen. Ook wij doen hieraan mee, we hopen dat we op 

een stem van U mogen rekenen! Bij voorbaat onze dank! 

 

 
Ook willen we graag iedereen de mogelijkheid bieden om samen met ons 

muziek te maken, we starten daarom binnenkort, bij voldoende 

aanmeldingen, weer een opleiding voor jong en oud. Hierover ontvangt u 

binnenkort meer info in uw brievenbus.  

 

Met muzikale groet,  

Fanfare St. Franciscus 



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


Interview met René Graat, deel 1 

 

In 2015 heeft Femke Tools een artikel geschreven over Pastoor René 

Graat, met de bedoeling om dit artikel te publiceren in een krant of 

tijdschrift. Dit artikel is gebaseerd op een 3,5 uur durend interview en is 

destijds geaccordeerd door René zelf. Met toestemming van Femke Tools, 

publiceren wij als Parochiebestuur dit artikel in diverse delen in dit en 

volgende Parochiecontacten. Deze editie deel 1:  

 
Missionaris voor het leven 

 

Hij was 35 jaar missionaris in Congo. Hij is nu zeven jaar missionaris in 

Zuid-Limburg. Want missionaris, dat ben je voor het leven. Niet om 

‘zieltjes te winnen’, want ‘dat regelt God zelf wel’. Wel om samen met een 

gemeenschap te leven en leren, te delen en ontvangen. Dicht bij de 

mensen, dus soms creatief met de regels. “Ik schreef tijdens mijn 

opleiding essays waar de Paus niet vrolijk van zou worden.” Pastoor René 

Graat, Mill Hill Missionaris, alias ‘Bombuli’, kijkt terug op de rol van 

missiewerk en vooruit naar de toekomst van het geloof in Nederland. 

 

De afgelopen maanden bereidde hij weer tientallen kinderen voor op hun 

Eerste Heilige Communie; de eerste zelfbewuste keus voor het geloof in de 

katholieke kerk. En hij ontving Jehova’s Getuigen nadat ze een folder 
achterlieten op de pastorie over een katholieke pastoor die overstapte naar hun 

geledingen. “Ze zijn een uur hier geweest en we namen afscheid met ‘graag 

tot een volgende keer’. Ze hebben me niet kunnen overtuigen, maar we zijn 

allemaal Christenen; de grondslag en het wezen van ons geloof is gelijk. Ze 
probeerden me te overtuigen dat de bijbel letterlijk moet worden genomen. 

Maar ik geloof in de evolutie. En ik geloof niet dat de mensheid is ontstaan uit 

Adam en Eva als enige ouderpaar. Daar hadden ze moeite mee. Uiteindelijk 
bleek ik ook heel wat Bijbelteksten te kennen, al kon ik niet zo goed als zij 

aanwijzen waar het precies stond.  Ik vind het belangrijk dat mensen die zo 

begeesterd zijn door God daar eens over kunnen praten. Maar niet om mij over 
een brug te trekken. Dat heb ik ook nooit gedaan.” 

Hij herinnert zich nog goed hoe in zijn jeugd de “ronselaars” van congregaties 

aan de deur kwamen bij zijn vader, met de vraag of er nog jongetjes woonden 

met interesse in het seminarie. “Hoe beleefd mijn vader normaal altijd was, zo 
beslist en kortaf was hij toen: Nee! Ze moesten niet aan zijn zoon komen”, 

herinnert René Graat (Heerlen, 1945) zich.  

 



Geen stamhouder 
Vooral voor zijn vader was het even slikken toen hij op vijftienjarige leeftijd 

koos voor het klein seminarie van Mill Hill in Tilburg; een 

gymnasiumopleiding voor missionarissen. Hij had net een ernstig ongeluk 

overleefd, waarbij een stukje schedelbot in zijn hersenen was terechtgekomen. 
Hij behoorde tot de vijf procent die zoiets destijds overleefde zonder blijvend 

letsel. “Toen ik de neurochirurg in Tilburg bedankte, zei hij me dat ik de 

verkeerde aan het bedanken was. Ik moest God bedanken.” In de maanden die 
hij daarna in bed lag, werd hem steeds duidelijker dat hij zijn leven dienstbaar 

wilde doorbrengen.  

Een kennis van zijn ouders was Mill Hill Missionaris in Congo en vertelde 
altijd bevlogen over zijn werk tussen de mensen. “Hij was heel gewoon; 

praatte niet over God of de missie. Hij inspireerde me geweldig en ik dacht: 

Laat ik het eens proberen. Ik had niet zoveel op met de clerus in Zuid-Limburg 

in die tijd, dus ik wilde geen pastoor in Limburg worden. Velen stonden boven 
de mensen in plaats van tussen hen in. En daarnaast wilde ik graag iets kunnen 

betekenen voor mensen die het echt nodig hadden, zoals in Congo.”  

Vader Graat, die erg moest wennen aan het idee dat René geen stamhouder 
zou voortbrengen, accepteerde diens keus uiteindelijk, omdat hij zag dat zijn 

oudste zoon er helemaal voor ging. “Jaren later, op een avond bij het drinken 

van de laatste, zei hij: ‘Wat er met jou ook gebeurt en welke kant je ook 
opgaat, de voordeur blijft altijd open voor jou.’ Dat geeft me nu nog kracht en 

de innerlijke overtuiging: Ik zit goed in elkaar.” 

 

Verliefd 

Tegen het einde van zijn gymnasium begon de marine hem ook te 

interesseren, en hij werd voor het eerst verliefd op een meisje tijdens 

vakantiewerk. “Margriet heette ze geloof ik, uit Vaals.” In gesprekken met 
zijn begeleider kwam hij uiteindelijk toch tot de conclusie dat hij missionaris 

wilde worden. “Ik voelde dat ik een steeds sterkere band met Jezus Christus 

had gekregen; dat hij op het seminarie veel meer voor me was gaan leven.” En 

dus ging René naar het Groot Seminarie in Roosendaal, om twee jaar filosofie 
te studeren, en daarna naar Londen, voor nog vier jaar theologie en 

aanverwante vakken. Het studeren ging hem goed af, ‘ik wilde uitgezonden 

worden en daarvoor moest ik gewoon mijn examens halen. Ik studeerde niet 
omdat ik het geweldig leuk vond, maar met een doel.’ Op andere gebieden 

waren er wat hobbels op de weg.  

“Vlak voordat ik mijn eeuwige eed moest afleggen en dus bijna klaar was met 
de opleiding, kreeg ik te horen dat ik ‘uitgesteld’ was vanwege ‘a certain 

spiritual immaturity’. Daar ben je dan al negen jaar mee bezig. Op dat moment 

ging de gedachte door me heen: Niet verbitterd raken en niet boos worden. Ik 



ben ontvlambaar, zo was ook al uit een psychologische test tijdens de 
opleiding gebleken, dus die reactie kon onmogelijk van mij komen. Dat noem 

ik een godsontmoeting.” 

De reden voor zijn uitstel waren drieërlei: hij kwam soms niet opdagen in de 

mis, omdat hij moeite had met vroeg opstaan, hij sprak een Nederlandse 
collega in opleiding wel eens in het Nederlands aan om te plagen en hij 

schreef soms essays waar de Paus niet vrolijk van zou worden. “Ik flapte eruit: 

‘U hoeft ze toch niet op te sturen?’ Bij de opdracht om een essay te schrijven 
over waarom seks voor het huwelijk tot op het bot slecht was, maakte ik een 

onderscheid tussen mensen die al langer verloofd waren en nog op een eigen 

huis wachtten tot ze konden trouwen, of mensen die elkaar één avond 
ontmoetten. Dat was foute boel in de katholieke leer.” Hij kreeg een half jaar 

om bij te draaien, waarbij hij de eerste twee punten aanpaste en het derde liet 

voor wat het was. “Wat ik meen en geloof, daar blijf ik bij. Maar je moet 

weten wanneer je wat kunt zeggen.” 
 

Njakomba 

Eén van de belangrijkste lessen die hij bij Mill Hill leerde was: Het eerste jaar 
dat je ergens op missie bent, doe je je mond alleen open om informatieve 

vragen te stellen. Geen discussie. “Zo heb ik het ook aangepakt toen ik zeven 

jaar geleden terugkwam naar Nederland. Alleen vragen stellen en luisteren.” 
In 1972 vertrok hij naar Congo, naar het bisdom Basankusu, zo goot als de 

Benelux. Achteraf noemt hij zijn ideeën destijds erg simpel. “Ik dacht dat ik 

heel veel wist, wat ik die mensen allemaal zou gaan vertellen. Maar toen ik 

aankwam, werd duidelijk dat ik eerst hun taal moest leren spreken.” Hij werd 
naar de Ngombe-stam gestuurd en leerde het Lingombe spreken.  

Nooit heeft hij gestreefd naar het ‘bekeren van mensen’. “Dat is een groot 

misverstand over het missionariswerk, dat helaas nog steeds bestaat. En een 
paar jaar geleden hoorde ik een bisschop een collega bedanken voor alle 

duizenden zielen die hij tot God had gebracht. Denk je dat God daar de 

mensen voor nodig heeft? Hij heeft alleen mensen nodig om zijn zienswijze te 

verduidelijken.”  
De mensen in Congo wisten al lang voor de komst van missionarissen af van 

het bestaan van God. “Ze hadden er een eigen woord voor:  Njakomba. Ik zag 

het niet als mijn taak om zoveel mogelijk mensen de kerk in te krijgen, maar 
om in woord en daad duidelijk te maken wie God is. In mijn ogen is hij een 

vader die van ons houdt. Niet iemand die met z’n bonnenboekje rondloopt om 

te zeggen: ‘Dat is fout en daar krijg je zoveel boete voor’.” 

 

 



Parochiebestuur 

 

Pastoor Tervoort Voorzitter en lid  06-12629130 

   Kerkbestuur TerMar pnt@xs4all.nl 

 
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. 

 
Versiering kerk 

Marit van Stekelenburg en Ankie Wesselius (06-52683181) 

 
Berichten voor Parochiecontact 

Wilt u een bericht plaatsen in ons eerstvolgende Parochiecontact (dec-jan), 

gelieve dat dan vóór 15 nov. door te mailen naar: lemlijn@hetnet.nl

Zie ook onze website: www.clusterterlinden.nl 
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