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Advent: een nieuw begin
Op zondag 29 november begint de Advent: de voorbereidingstijd op
Kerstmis. Met de eerste Advent begint een heel nieuw kerkelijk jaar,
waarin de gedenkdagen elkaar opnieuw opvolgen. Dat begint met de
geboorte van Christus met Kerstmis, maar eigenlijk al met de
voorbereiding op die geboorte in de Advent.

Het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet dan een helder licht, over
hen die wonen in een land vol duisternis gaat dan een stralend licht op
(Jesaja 9 vers 1)
Gebed van de kerstnacht
Soms maakt het geen verschil of we onze ogen openen of gesloten houden
zo donker is het in de wereld
wij zouden wel licht willen zien
daarom zijn we hier
omdat we een gerucht hebben gehoord omdat we een ster hebben gezien
en omdat we hopen dat het gerucht tot lied zal worden
en dat de ster op Uw komst wijzen zal
Heer, wilt U ons laten zien
hoe groot het verschil is
tussen de nacht waarin wij wakker liggen
van angst en verdriet
en deze nacht waarin U verschijnt
wij bidden U: word geboren onder ons
en maak onszelf tot lichtbrengers in Uw naam
in de nachten die komen gaan
in de dagen van duisternis
waarin wij bestaan.
Gebed van Maria de Groot

Kerstmis 2020

Het wordt geen Kerstfeest zoals andere jaren, zowel in de kerk als thuis
wordt het met de Kerst anders dan we normaal verwachten.
Bij het denken hierover moet ik aan Maria denken. Zij ontroert mij altijd
weer in het verhaal rond de geboorte van Jezus: Hoe zij negen maanden
ervoor die onbegrijpelijke boodschap van de engel krijgt: "U zult Moeder
van Gods Zoon worden." En zij antwoordt met die diep-gelovige
woorden: "Mij geschiede naar uw woord."
Wat heeft ze die maanden daarna gedacht en verwacht ? We weten het niet.
Maar zeker niet dat ze op reis moest naar Bethlehem en zou bevallen van
haar Goddelijk Kind in een stal. Een moeder wil het beste voor haar kindje
en zeker geen voederbak als bedje! Geen ouders, familie en vrienden op
bezoek. Ze zal in plaats daarvan geen herders hebben verwacht. We zien
haar niet vragen of klagen in het evangelie, we lezen alleen maar die
prachtige woorden: "En Maria overwoog alles in haar hart."
Laten we het Kerstfeest vieren met Maria: Ga eens wat vaker staan bij de
kersstal, laat u ontroeren door het beeld van het Kindje in de kribbe met
naast Hem Zijn Moeder. Laat u ontroeren naar de hierin liggende
verwijzing naar alle moeders en kinderen die in de hele wereld misschien
niet eens een dak hebben boven hun hoofd .
Bid gewoon een Weesgegroet en voel u getroost, zeker als u zich eenzaam
voelt, in die prachtige, gelovige Vrouw, die Maria voor ons is.

Zalig Kerstfeest !

pastoor Tervoort

Beste mensen,

Omdat het coronavirus nog steeds onder ons is, zal carnaval niet op de
gebruikelijke manier gevierd kunnen worden. De Limburgse
veiligheidsregio's (waarin gemeenten, politie, brandweer en GGD
samenwerken) zien niet graag grote groepen mensen in kroegen,
optochten, straten en feesttenten. Hun advies aan de gemeenten is geen
toestemming te verlenen voor vergunning plichtige evenementen die veel
mensen trekken.
Uiteraard heeft dit ook gevolgen voor onze activiteiten immers voor de
Lemkesoptocht is een vergunning nodig. Echter ook de gebruikelijke
zitting als ook de opening van de carnaval op vrijdagavond kunnen binnen
de 1,5 meter samenleving op de gebruikelijke wijze geen doorgang vinden.
Daar is het gemeenschapshuis gewoon te klein voor.
Vanaf juni zijn wij als bestuur in overleg wat we wel zouden kunnen.
Graag willen wij toch een aantal kleinschalige activiteiten voor de kinderen
met carnaval organiseren. Hopelijk gaat het de goede kant uit de komende
tijd en kunnen de maatregelen versoepeld worden. Rond de jaarwisseling
zullen wij als bestuur overleggen en op basis van de vooruitzichten kijken
wat wel en niet mogelijk is. Nogmaals met de insteek om carnaval 2021
niet ongemerkt aan de jeugd uit Reijmerstok en Terlinden voorbij te laten
gaan.

Namens het bestuur,
Het secretariaat
Imelda en Miranda

Parochie Scheulder sluit aan bij Federatie Terlinden-Margraten
Bij de benoeming van Pastoor Tervoort, was reeds bekend dat de parochie
Scheulder bij de Federatie Terlinden-Margraten werd betrokken. Dit traject
was reeds onder leiding van Pastoor René Graat in gang gezet, maar door
zijn overlijden vertraagd.
Dit houdt in dat Pastoor Tervoort vanaf januari 2021 ieder weekend 4
missen zal verzorgen in de parochies Banholt, Noorbeek, Reijmerstok en
Scheulder. Naast de gebruikelijke tijdstippen (zaterdag 19.00 uur en
zondag 9.30 en 11.00 uur) zal beurtelings op zaterdag om 17.30 uur een
mis worden opgedragen. Zie ook het schema voor Reijmerstok hieronder.
Het zal even wennen zijn. Wij hopen u ook dit nieuwe tijdstip te mogen
begroeten in onze kerk.

Parochiebestuur Reijmerstok

Kerkdiensten Reijmerstok in volgende maanden:
Zaterdag 6 februari
Zondag 14 februari
Zaterdag 20 februari
Zondag 28 februari
Zaterdag 7 maart
Zondag 14 maart
Zaterdag 20 maart
Zondag 28 maart

17.30 uur
09.30 uur
19.00 uur
11.00 uur
09.30 uur WoCO
09.30 uur
19.00 uur
11.00 uur

Interview met René Graat, deel 2
In 2015 heeft Femke Kools 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 Kools,
publiceren wij dit artikel. In het vorige parochiecontact was daarbij de
naam van Femke Kools per abuis verkeerd geschreven, waarvoor onze
excuses. In deze editie, deel 2 van het interview:
Blikvoer
In de praktijk stond René vooral in spijkerbroek en T-shirt, met zijn
teenslippers in de klei, soms letterlijk. Het onderwijs was een taak van de
missionarissen, dus hij regelde lesruimte, lesmateriaal en lonen voor docenten.
Maar ook onderdak voor de familieleden van patiënten in het kleine
ziekenhuis. Hij regelde samen met artsen een vaccinatieprogramma voor
kinderen. Hij bezocht de dorpen in zijn parochie om de mis te vieren, kinderen
te dopen, echtparen te trouwen of bijvoorbeeld zelf wegen te bouwen met de
mensen.
“En ’s avonds lekker te klessebessen. De eerste keer dat ik het binnenland in
ging, kreeg ik een aantal blikjes eten mee en iemand om het klaar te maken.
De mensen zaten gezellig samen aan tafel en ik zat alleen met mijn blikvoer,
omdat onze darmen niet bestand zouden zijn tegen landeigen eten. Dat was de
eerste en de laatste keer. In 35 jaar tijd heb ik nooit darmproblemen van het
eten gehad, het was heerlijk.” Ook van de plaatselijke, zelfgestookte soort
jonge klare dronk hij aanvankelijk gewoon mee. Totdat zijn Nederlandse
huisarts bij de tweejaarlijkse vakantie-check-up signaleerde dat de lever eraan
onderdoor dreigde te gaan. “Terwijl ik in verhouding tot de mensen daar nog
weinig dronk, maar het alcoholpromillage was soms rond de zeventig
procent.”
Bombuli
In Congo heeft René zichzelf echt leren kennen, zegt hij wel eens. Via
bijnamen die hij kreeg, werd hem door de bevolking een spiegel
voorgehouden. Eén ervan is ‘bombuli’. “Een bombuli is een heel grote
antilope met twee lange hoorns die eindigen als breinaalden. Je kunt met dat
dier alle kanten op, behalve als ze jongen heeft. Dan komt ze in de zesde
versnelling met die hoorns op je af. De mensen hadden gemerkt dat ik heel
goed met kinderen overweg kon en woest werd als hen onrecht werd
aangedaan.”

De Congolese bisschop Matondo, onder wiens verantwoordelijkheid hij
werkte, heeft een belangrijke invloed op hem gehad. “Hij heeft me geweldig
geïnspireerd, omdat hij de mensen kende, op hun niveau werkte en hij stond
voor ‘la pastorale d’ensemble’, oftewel ‘iedereen wordt zonder voorwaardes
uitgenodigd om actief lid te zijn van de kerk.’ Die nadruk op de gemeenschap
is heel erg Afrikaans. In Nederland is de maatschappij gebaseerd op
organisatie. In Congo waren menselijke eigenschappen belangrijker dan je
studie of status, of de vraag of je gedoopt was. Matondo begreep dat en
daardoor voelde jong en oud zich erg betrokken bij het kerkgebeuren.”
Bisschop a.i.
In 1998, tijdens de Congolese burgeroorlog, werd Matondo overgeplaatst naar
een ander bisdom. “Aangezien ik het meest met hem samenwerkte en ook tot
de wat oudere garde behoorde, werd ik benoemd tot bisschop ad interim. Wie
wil dat nou? Ik ben te weinig van de regels om bisschop te zijn, maar
bovendien hebben we vanuit Mill Hill altijd gestreefd naar het eigen maken
van de kerk door de bevolking. Er was een landeigen bisschop, die werd
overgeplaatst en dan moest ineens een blanke weer de baas worden. Dat was
een stap terug.”
In het bisschopshuis droeg hij wel bij hoge uitzondering een keer zijn witte
toog. De ambassadeurs van de VS, Engeland, Rusland, China en Frankrijk
zouden op werkbezoek komen om te kijken of het bestand tussen de rebellen
van Bemba en de regering standhield in het bisdom Basankasu. Het
bisschopshuis was de meest neutrale plek en zodoende was René gastheer. In
zijn witte toog, met dieprode Mill Hill-sjerp, werd hij door de
hoogwaardigheidsbekleders aangezien voor bisschop. Hij liet het zo. “Ik heb
me zodoende in de discussie kunnen mengen en gepleit voor het stabiel
houden van de situatie zoals deze toen was. Niet Bemba dwingen zich verder
terug te trekken, wat op dat moment nog meer bloedvergieten onder de
bevolking had veroorzaakt. Dat het toen niet is gebeurd, zal niet alleen aan mij
hebben gelegen. Ik pleitte ook voor een blauwhelmengroep om de
regeringstroepen weg te houden uit Basankusu. Die zijn er uiteindelijk ook
gekomen.” Op de vraag van één van de ambassadeurs aan wiens kant hij
eigenlijk stond, antwoordde bisschop ai René Graat: “Niet aan uw kant en niet
aan de kant van de strijdende partijen. Maar aan de kant van de bevolking.” En
hij was niet de enige missionaris met die houding, benadrukt hij. “Op een
tentoonstelling van honderd jaar Cordaid op het Vrijthof in Maastricht las ik
de tekst: ‘De missionaris was onlosmakelijk verbonden met de kolonisatie’.
Daar werd ik boos om en bedroefd. Zo eenzijdig was het absoluut niet.
Missionarissen hebben meer dan eens opgetreden tegen kolonisators die zich
misdroegen tegenover de bevolking.”

Tranen
Zoals de roeping van René begon met een lichamelijk letsel, zo luidde een
lichamelijke kwaal ook het einde in van het pure missiewerk waarvan hij zo
hield. In de jaren negentig werd hij geopereerd aan een rughernia, waarna de
artsen hem verboden op de slechte Congolese wegen te rijden. “Ik deed dat
toch en dacht dat het prima ging, tot het drie jaar later weer mis was en ik
opnieuw geopereerd moest worden.” Het was over en uit met het werken in de
binnenlanden van het bisdom en in 1994 kreeg hij een organiserende functie.
“Mijn moeder was een paar weken eerder gestorven en ik dacht dat mijn
tranen op waren. Maar toen ik die mededeling kreeg, bleek ik er nog heel wat
over te hebben.”
Daarnaast kwam er in 2001 een nieuwe bisschop, Mokobe. “Als ik vond dat
Matondo onzin praatte, kon ik tegen hem zeggen: ‘Monsigneur, dat is
intellectuele oneerlijkheid’. Dat kon hij hebben. Met Mokobe klikte het
minder goed, ondanks het feit dat hij mij zijn eerste pastorale leermeester
noemde, omdat hij in zijn studietijd een paar maanden stage bij me liep in
Congo toen hij twijfelde aan zijn roeping. Ik miste het pastorale werk enorm.”
Dat René’s werk wel werd gewaardeerd, bleek toen hij Mokobe vertelde dat
hij na de vakantie van 2007 niet meer terug zou komen. De bisschop bood
hem aan een eigen parochie te kiezen. Los van het feit dat dat fysiek niet meer
kon, vond René het ook niet passen bij zijn rol. “Een missionaris helpt mensen
hun eigen kerk te stichten en daarna trekt hij zich terug. Dan zijn wij in
principe niet meer nodig. Toen ik aankwam waren er in het bisdom vijf
landeigen priesters en dertig missionarissen. Toen ik vertrok was dat
andersom. Het was een goede beslissing om te vertrekken, maar wel met pijn
achteraf.”
Een jaar geleden, tijdens een bezoek van Mokobe aan België, ontmoetten ze
elkaar weer. De bisschop vroeg of René echt niet terug wilde komen naar
Congo. “Ik heb geantwoord dat hij met die vraag zout in een open wonde
smeerde. Want ik zou heel graag willen en ik mis het werken tussen de
mensen, hun engagement, de betrokkenheid bij elkaar en het geloof, die hier in
Nederland een stuk minder is.” Hij is graag in Zuid-Limburg, waar hij in drie
dorpen weer basispastoraal werk kan verrichten zoals hij het als missionaris in
Afrika ook deed. “Maar 35 jaar is niet niks. Ik heb nog veel contacten met de
mensen daar en stuur met behulp van de plaatselijke gemeenschap hier
regelmatig geld. Dagelijks volg ik het nieuws uit Congo. Voor mijn gevoel zit
ik nog steeds een beetje daar.”
De betrokkenheid bij de kerk is in Nederland flink teruggelopen in de 35 jaar
dat hij in Congo zat.

Kerkdiensten voor de maand december:

Woensdag 2 december, 10.00 uur
Zondag 6 december, 09.30 uur
Orgelspel door Chris Wouters
Lector: Robert Engelen
Zeswekendienst voor Ger Slenter-Houben
Jaardienst voor Juf en Miet Noteboren, tevens verjaardag van Juf
Noteboren (stichting)
Jaardienst voor Anne Slenter
Woensdag 9 december, 10.00 uur
Zondag 13 december, 11.00 uur
Orgelspel door Chris Wouters
Lector: Guido Lemlijn
Voor Annie en Harrie Wouters-de Bie (stichting)
Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen
Voor de overledenen van de familie Lemlijn-Narinx
Woensdag 16 december, 10.00 uur
Zaterdag 19 december, 19.00 uur
Orgelspel door Eric Lemlijn
Lector: Jos Hendriks
Woensdag 23 december, 10.00 uur
Voor de overledenen van afgelopen jaar
Donderdag 24 december, 20.30 uur Nachtmis
Orgelspel door Chris Wouters
Lector: Ankie Wesselius
Vrijdag 25 december, 11.00 uur 1e Kerstdag, Woord- en Comm. dienst
Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting)
Voor Jos Eusssen

Zaterdag 26 december, 09.30 uur 2e Kerstdag
Orgelspel door Chris Wouters
Lector: Marit Stekelenburg
Voor de overledenen van afgelopen jaar
Woensdag 30 december, 10.00 uur
Kerkdiensten voor de maand januari:
Vrijdag 1 januari, 11.00 uur Nieuwjaar
Orgelspel door Chris Wouters
Lector: Jos Hendriks
Voor de ouders Goessens-Pricken en overleden familieleden
Zondag 3 januari, 09.30 uur
Orgelspel door Chris Wouters
Lector: Ankie Wesselius
Woensdag 6 januari, 10.00 uur
Zaterdag 9 januari, 19.00 uur
Orgelspel door Eric Lemlijn
Lector: Marit Stekelenburg
Jaardienst voor Luuk Royen (stichting)
Woensdag 13 januari, 10.00 uur
Zondag 17 januari, 9.30 uur Kermis (St. Antonius) met broodzegening
Opgeluisterd door Fanfare St. Franciscus
Lector: Robert Engelen
Voor Maria Catherina Wouters-Lemmerlijn en Giel Wouters (st)
Jaardienst voor Hubert en Bertha Eijgelshoven-Marcus en zoon
Zefke (stichting)
Voor mevr. Hartmans-Klinkenberg (stichting)
Voor Pastoor Huijts (stichting)
Voor Pastoor Martens (stichting)
Jaardienst voor Jozef Jaminon en Maria Jaminon-Kroonen, en
tevens voor Hub en Pierre Jaminon (stichting)

Woensdag 20 januari, 10.00 uur
Voor de overledenen van afgelopen jaar
Zaterdag 23 januari, 17.30 uur
Orgelspel door Chris Wouters
Lector: Marlies Kicheleer
Woensdag 27 januari, 10.00 uur
Zondag 31 januari, 11.00 uur
Orgelspel door Chris Wouters
Lector: Guido Lemlijn
Voor Jos Eussen
Voor de overledenen van afgelopen jaar

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

Wij wensen iedereen fijne Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2021!!!
Hou vol, blijf gezond en zorg voor elkaar.
Het bestuur van ZIJ AKTIEF REIJMERSTOK.
Marlies, Marion, Paula, Elian en Ria.

Allerheiligen 2020
Waar normaal gesproken onze kerk te klein is, konden dit jaar maar een
beperkt aantal mensen bij de Allerheiligen Viering aanwezig zijn. Enkele
passages uit deze viering, samengesteld door de Avondwake-groep, willen
we graag met u delen.
Ter herinnering aan onze overleden pastoor René Graat:
We zijn zo blij dat onze parochie weer een nieuwe pastoor heeft. We
hebben weer een herder, pastoor Tervoort, en daar zijn we dankbaar voor.
Dat neemt niet weg dat we onze “herder” René Graat missen. Nog steeds is
het zo onwezenlijk dat hij er niet meer is. Deze dappere man die in de
Congo vaak in moeilijke omstandigheden zijn missiewerk moest doen. In
het volle vertrouwen dat God altijd naast hem stond.
En ineens was hij er niet meer. Corona kon hij helaas niet trotseren. Hij
was ineens weg en we waren er niet bij. We hoorden het maar we hebben
het niet mee beleefd, zo abrupt en zo op afstand. We hebben voor hem
gebeden en het afscheid was mooi en waardig. Op een met paarden
getrokken dennenwagen, ging hij voor de laatste keer door de straten van
“zijn” gemeenschap. We hebben zijn afwezigheid ook nog niet echt
kunnen “doorleven” omdat we allemaal thuis moesten blijven en de
dorpsactiviteiten nog niet zijn opgestart. We hebben nog niet de kans
gekregen om te voelen, te zien en te horen dat hij er niet meer bij is.
Dat praatje en dat biertje bij onze dorpsevenementen. En zijn vrolijke
anekdotes in de kerk. Maar ook zijn bewogen preken en zielenzorg voor de
ouderen en zieken. In het dorp vroeg men zich af: “Hoe moet dat nu
verder?”.
Wij vrijwilligers mochten overal zelf invulling geven aan onze activiteiten
voor de kerk. We dachten misschien dat we alles zelf deden, maar na zijn
overlijden beseften we pas hoe stuurloos we ons voelden in al onze
kerkactiviteiten. We waren ons er misschien ook niet zo van bewust wat
voor een grote inspirator en verbinder hij was in onze gemeenschap. Sturen
zonder inmenging, verbinden door te brengen, geven zonder iets te vragen,

een gul hart voor jongeren en ouderen. Het gemis is er en zal een plekje
krijgen.
De namen van de overledenen van afgelopen jaar:
Omgaan met de dood is iets dat we moeizaam leren.
Vandaag, op Allerzielen, worden we hiermee geconfronteerd.
We zijn bedroefd en verdrietig om het gemis van onze dierbaren.
Noemen wij nu bij naam onze dierbare parochianen die het afgelopen jaar
van ons zijn heengegaan. Ter nagedachtenis aan hen zullen wij een kaars
aansteken, omdat zij vanmiddag speciaal in onze gedachten zijn.

Paul Mannens
Overleden op 5 januari in de leeftijd van 93 jaar
Mina Hamakers
Overleden op 1 april in de leeftijd van 76 jaar
Pastoor René Graat
Overleden op 1 april in de leeftijd van 74 jaar
Frans Canisius
Overleden op 5 april in de leeftijd van 78 jaar
Piet Duizings
Overleden op 2 oktober in de leeftijd van 89 jaar
Ger Slenter - Houben
Overleden op 18 oktober in de leeftijd van 86 jaar

Fanfare St. Franciscus

Hoe fijn dat we kunnen terugkijken op drie
activiteiten.
Welkom meneer Pastoor, begeleiden van de
communicantjes en de Franciscuskermis!

Bijzonder was dat onze slagwerk leerlingen
voor de eerste keer mee marcheerden! Ze
hadden dit jaar hard geoefend om samen met
ons tijdens de kermissen mee te trommelen.
Echter dit jaar loopt alles anders…. Kane, Bas
en Nathan hebben hun beste beentje voor
gezet om het marcheren toch al een keer mee
te maken.
Tijdens de Franciscuskermis klonk onze
muziek via de geluidsinstallatie in de kerk. Na
de mis bracht de fanfare een muzikale groet
op het kerkhof en daarna was het dan
eindelijk zo ver.

Het fotoboek 70 jaar Fanfare St. Franciscus was te koop! In ons
gemeenschapshuis was alles coronaproof opgesteld om iedereen welkom te
heten. Naast het kopen van het boek was er ook de gelegenheid om de
fototentoonstelling 70 jaar fanfare St. Franciscus te bezoeken. Iedereen had
zo zijn eigen verhalen en herinneringen bij de foto’s. Er werden foto’s van
de foto’s gemaakt om ze ook thuis te delen. Volgend jaar zullen we de
tentoonstelling nogmaals tonen.

Veel dorpsgenoten en oud dorpsgenoten hadden gelezen over het boek.
Ook oud-leden kwamen om het boek over hun vereniging aan te schaffen.
Het boek is nog te koop of te reserveren bij Nicole Lacroix. We zijn bijna
door onze eerst druk heen en zullen dan reserveringen noteren en u laten
weten wanneer de tweede druk arriveert. Mail via
secretaris@fanfarereijmerstok om een afspraak te maken of bel in de
avonduren via 06-23919460.

Het aanzicht op de foto hier boven was ons weer heel gewoon geworden.
Echter sinds 20 oktober klinkt er geen muziek meer in het
gemeenschapshuis. De corona laait weer op en de regels zijn weer
aangescherpt. Een beslissing die moeilijk valt, want je mist het musiceren
en het samen zijn nu weer extra omdat we weer even hebben mogen
proeven aan de uitvoering van onze hobby.

Onze plannen voor de komende periode gaan weer in de koelkast en we
durven nog niet te plannen voor komend jaar…. Wat 2021 ons gaat
brengen is dus nog afwachten, ideeën genoeg en de leden staan te
trappelen. Maar het aller belangrijkste vinden we dat iedereen gezond blijft
en we straks weer met z’n allen de schouders eronder kunnen zetten.
Via deze weg willen we ook de leden van de Rabobank bedanken voor hun
stem op onze vereniging tijdens de Rabo ClubSupport.
We wensen iedereen een mooi Sinterklaasfeest toe, gezellige Kerstdagen
en een gezond 2021. Hopelijk mogen we ons weer vaker ontmoeten in
2021!

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
woensdag

…………….……………….. a € 25,……………………….…….. a € 10,-

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

Statiegeldflessen actie BMR jeugd
♥ zaterdag 2 januari 2021 ♥

De jeugdafdeling van voetbalvereniging BMR is
voornemens op zaterdag 2 januari aanstaande haar
jaarlijkse statiegeldflessen ophaalactie in
Reijmerstok en Terlinden te organiseren.
Vanaf 10.00 uur zullen onze jeugdspelers al uw statiegeldflessen, te
weten plastic statiegeldflessen, melkflessen, bierflesjes en eventuele
kratjes, komen ophalen. Als service nemen wij graag uw lege glasafval
mee en zullen dit met plezier deponeren in de glasbak.
Indien u onze jeugdspelers wilt steunen vragen wij u vriendelijk om uw
statiegeldflessen te bewaren tot zaterdag 2 januari a.s. Gelieve de
gespaarde statiegeldflessen en overig glasafval goed zichtbaar buiten
te zetten. Heeft u vragen of opmerkingen, mail dan svp even naar
flacroix@home.nl
Hartelijk dank voor uw medewerking !
BMR wenst u - namens onze jeugdleden, donateurs en sponsors - fijne
feestdagen toe en een gezond en sportief 2021.

Parochiebestuur
Pastoor Tervoort

Voorzitter en lid
Kerkbestuur TerMar

06-12629130
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
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 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 (feb-mrt),
gelieve dat dan vóór 15 jan. door te mailen naar: lemlijn@hetnet.nl

Zie ook onze website: www.clusterterlinden.nl

