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Viaduct in de weg De Hut - De Planck. Dit viaduct werd op  

12 september 1944 door terugtrekkende Duitse soldaten opgeblazen. 
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AAN ALLE LEDEN VAN ZIJ ACTIEF AFDELING REIJMERSTOK. 

 

Op de eerste plaats voor iedereen de beste wensen voor 2021 en een goede 

gezondheid. 

 

2020 is niet geworden wat we ervan verwacht hadden. Vele mooie 

geplande activiteiten konden helaas geen doorgang vinden.  

We kijken met goede hoop uit naar 2021, om samen weer te kunnen 

genieten van onze leuke en gezellige bijeenkomsten.  

 

De jaarvergadering en onze plannen voor de komende periode stellen we 

even uit. Het is nog even afwachten omdat nog niks met zekerheid kan 

worden gezegd over hoe nu verder, vanwege de maatregelen die zijn 

afgekondigd. 

 

Wij als bestuur gaan ons toch met veel enthousiasme voorbereiden op het 

nieuwe jaar. We hopen u allemaal heel snel weer te mogen begroeten. 

 

 

Met vriendelijke groet,   

 

Marlies, Marion, Paula, Elian en Ria. 

 

 

 

 

 

 



KERKBALANS 2021 

Beste parochianen, 

Samen kijken wij terug op een zeer moeilijk jaar door de Covid 19 - 

epidemie. Er was en is heel veel persoonlijk en gezamenlijk leed rondom 

ziekte en sterven. Als parochie heeft u bijvoorbeeld afscheid moeten 

nemen van pastoor Graat. 

Ook financieel hebben mensen tot op de dag van vandaag het zeer 

moeilijk, we hoeven maar te denken aan alle bedrijven, die vanwege de 

epidemie gesloten zijn en mensen, die daardoor hun baan hebben verloren. 

Ook voor onze parochie was het pastoraal maar zeker ook financieel een 

heel moeilijk jaar: Vier maanden waren er geen weekendvieringen in de 

kerk en daarna kwamen en komen nog maar een beperkt aantal mensen 

samen. Ook uitvaartvieringen gingen niet door of vinden plaats met een 

beperkte groep mensen. 

U begrijpt de financiële gevolgen: De collecte-inkomsten zijn drastisch 

teruggelopen, inkomsten vanwege speciale vieringen zijn meer dan 

gehalveerd en ook het aantal misintenties zijn verminderd. De uitgaven 

lopen echter voor het grootste deel gewoon door: Onderhoud gebouwen, 

het salaris van ondergetekende, verwarming en verlichting, enzovoorts. 

Namens de parochie vraag ik daarom aan u allen: Steun  

de Kerkbalans en als het kan: Verhoog alstublieft uw  

bijdrage, uw parochie heeft het hard nodig ! 

 

Alvast bedankt, 

pastoor Tervoort 

 

Voor uw gezinsbijdrage: Betalingen graag naar NL83RABO0143700375 

t.n.v. R.K. Kerkbestuur Reijmerstok onder vermelding van "Actie 

Kerkbalans" + uw naam en adres. Wij vragen u met klem naam en adres  

bij de omschrijving te vermelden, omdat het soms moeilijk te achterhalen  

is van wie een betaling afkomstig is. De bank verstrekt namelijk vanaf 1 

januari 2019 geen adresgegevens meer! Vandaar ons verzoek aan u om  

dit zelf bij de omschrijving te vermelden. 



Hoe we in de Vasten aan 40 dagen komen 

De 40-dagentijd is de periode tussen carnaval en Pasen. Het is de 

voorbereidingstijd op Pasen en van oudsher een tijd van vasten en 

bezinning. Maar wie de kalender erbij pakt en goed telt, komt tot de 

conclusie dat dit 46 dagen zijn en geen 40. Het antwoord op die vraag is 

heel simpel: de zondagen tellen niet mee. De zondag is in de traditie van 

de Kerk nooit een vastendag geweest, want dan vieren we de verrijzenis 

van Christus. Elke zondag is het al een beetje Pasen. Wie dan vanaf 

Aswoensdag tot en met Paaszaterdag telt, komt precies op 40 uit. 

Strikt genomen is het trouwens geen 40-dagentijd maar een 38-dagentijd, 

want in de liturgie eindigt de 40-dagentijd bij het begin van het zogeheten 

Triduum Sacrum, de drie heilige dagen vóór Pasen. Dat betekent dat de 

40-dagentijd officieel eindigt bij het begin van de avondmis op Witte 

Donderdag.  

Dan is er nog de waarom 40 dagen en geen 30 of 50? Dit heeft te maken 

met de symbolische betekenis van het getal 40 in de joodse en de 

christelijke traditie. Zowel in het Oude als het Nieuwe testament komt er 

regelmatig een periode van veertig dagen en zelfs veertig jaar voor. 

Onze 40-dagentijd of vasten verwijst vooral naar de 40 dagen waarin 

Jezus zich in de woestijn terugtrok om te vasten en te bidden, voordat hij 

aan zijn openbare leven begon. Hij leefde 40 dagen in totale soberheid en 

onthechting, zodat hij zich daarna volledig in dienst kon stellen van de 

verkondiging van de Blijde Boodschap. Een goed voorbeeld om te 

volgen.  

 

100e Geboortedag zieneres van Banneux 

De datum 25 maart staat natuurlijk bekend als het feest van Maria 

Boodschap. Maar het is ook de geboortedatum van Mariette Beco, het 

meisje dat in 1933 op 11-jarige leeftijd in Banneux Maria ontmoette. Dit 

jaar is het precies 100 jaar geleden dat ze werd geboren. Later dit jaar is 

het tien jaar geleden dat ze overleed. Na de verschijning van Maria aan 

Mariette Beco ontwikkelde Banneux zich tot een bekend 

Mariabedevaartsoord. 

Mariette Beco was de oudste in een groot en arm gezin. In januari 1933 

zag ze vlakbij haar ouderlijk huis in Banneux een ‘mooie dame’, die 



zichzelf de ‘Maagd der armen’ noemde. Ze wees ook een bron aan en 

vroeg om de bouw van een kapel. In totaal zou Maria zeven keer aan 

Mariette Beco verschijnen. In 1949 werden de verschijningen door het 

bisdom Luik erkend en in 1952 door het Vaticaan. Na de verschijningen 

leidde Mariette Beco een rustig leven op de achtergrond. Ze bleef altijd 

in de buurt van Banneux wonen, stichtte een gezin en kwam regelmatig 

bij de bron bidden. in 2011 is ze op 90-jarige leeftijd overleden. 

De organisatie Caritas Banneux Bisdom Roermond organiseert in 

samenwerking met het Huis voor de Pelgrim regelmatig bedevaarten naar 

Banneux. Dit jaar staat er een dagtocht gepland op 4 oktober en een 

meerdaagse bedevaart (triduüm) van 1 t/m 5 oktober. Kijk voor meer 

informatie hierover op www.huisvoordepelgrim.nl 

 

Kerkdiensten Reijmerstok in volgende maanden: 

 

Donderdag 1 april 19.00 uur     Witte donderdag 

Vrijdag 2 april  15.00 uur in Noorbeek  Goede Vrijdag 

    19.00 uur in Banholt  Goede vrijdag 

Zaterdag 3 april 20.30 uur    Paaswake 

Zondag 4 april  09.30 uur   1e Paasdag 

Maandag 5 april 09.30 uur   2e Paasdag 

Zondag 11 april 11.00 uur 

Zaterdag 17 april 17.30 uur 

Zaterdag 24 april 19.00 uur 

Zondag 2 mei  09.30 uur 

Zondag 9 mei  11.00 uur 

Donderdag 13 mei 09.30 uur   Hemelvaartsdag 

Zaterdag 15 mei 17.30 uur 

Zaterdag 22 mei 19.00 uur 

Zondag 23 mei  09.30 uur   1e Pinksterdag 

Maandag 24 mei 09.30 uur   2e Pinksterdag 

Zondag 30 mei  11.00 uur 

Zaterdag 5 juni  17.30 uur 

Zondag 13 juni  09.30 uur 

Zaterdag 19 juni 19.00 uur 

Zondag 27 juni  11.00 uur 

 

 

http://www.huisvoordepelgrim.nl/


Interview met René Graat, deel 3 

 

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 deze editie, deel 3 van het interview:  

 

Is het een probleem dat steeds minder mensen naar de kerk gaan? 

“Ik vind het vooral meer dan jammer, omdat ik denk dat een 

geloofsgemeenschap iets te bieden heeft. Het meedoen aan vieringen in de 

kerk, in een gemeenschap, sterkt mij; het geeft me nieuwe moed, meer 

inzicht en geduld. Dat gun ik anderen ook. Ik ben het helemaal eens met 

mensen die zeggen: Ik hoef niet naar de kerk, het gebouw, om te bidden. 

Als ik telkens naar de kerk moet als ik met Jezus of God wil praten, kan ik 

er beter een tent opzetten. Maar wat doen mensen ervoor in de plaats, 

vraag ik me wel eens af.” 

 

Hoe kijk je aan tegen de sluiting van kerken in bijvoorbeeld het bisdom 

Utrecht? 

“Ik ben blij dat onze bisschop geen kerken in dorpen wil sluiten, want 

daarmee haal je  de ziel uit een dorp. Dat voelt hij beter aan dan de 

aartsbisschop van Utrecht. Mensen in de parochies worden opgeleid om 

voor te kunnen gaan in een woord- en communiedienst. Dat kunnen ze heel 

goed en dat zorgt voor continuïteit; het is belangrijk dat ze hun eigen 

parochie voort kunnen zetten, ook als er na mij een pastoor komt voor nog 

meer parochies. Heel officieel mogen ze geen communie uitreiken; het 

bisdom heeft het liever niet. Maar ik maak er ook geen geheim van.” 

 

Je bent niet zo van de regels? 

“Sommige vind ik moeilijk in de praktijk. Neem de materie rond 

echtscheiding. Als je voor de kerk getrouwd bent en dan gaat scheiden, kun 

je niet opnieuw in de kerk trouwen, tenzij je een kerkelijke nietigverklaring 

hebt, die lastig te verkrijgen is. In de katholieke leer leef je dan met je 

nieuwe partner ‘in zonde’. Terwijl deze mensen het soms heel fijn vinden 

om met een priester stil te staan bij hun nieuwe verbintenis. Daar heb ik tot 

nu toe twee keer een creatieve invulling aan gegeven, zoals een ‘mis uit 

dankbaarheid naar de ouders en dankbaarheid voor het feit dat ze elkaar 

ontmoet hadden en ook om Gods hulp voor hen te vragen. 



Sommige mensen gaan misschien liever naar een kerk waar de vieringen 

duidelijk gestructureerd zijn, waar geen grapjes verteld worden, waar de 

misdienaars keurig rechtop staan met de handen gevouwen en op tijd hun 

knievallen en buigingen doen. Ik doe het meer op het gemak. Ik maak geen 

grapjes op momenten dat ik met handelingen bezig ben die duidelijk aan 

God gerelateerd zijn, zoals de communie. Maar in de preek moet een 

grapje kunnen. En als de misdienaars de weg kwijt zijn, ga ik daar ludiek 

mee om.” 

 

Verwacht je van de kinderen die communie doen en hun ouders dat ze nog 

vaak naar de kerk komen? 

“Nee, ze komen misschien nog een paar keer in het jaar, vooral naar de 

gezinsmissen waarbij kinderen een prominente rol hebben. Vroeger namen 

ouders hun kinderen mee naar de kerk, nu is het soms andersom. Ik vind 

het vooral belangrijk dat de kinderen een relatie met God blijven houden. 

Dat hij geen vreemde voor hen wordt.” 

 

Het seksueel misbruik van kinderen in de kerk, en bijvoorbeeld de affaire 

Hafmans, heeft daar weinig goed aan gedaan. 

“De zondag nadat het rapport Deetman uitkwam in 2012, moest in alle 

katholieke kerken een brief worden voorgelezen van de aartsbisschop. In 

die brief zat geen enkele empathie. Die wilde ik niet voorlezen aan de 

mensen. Dus ik ben er met mijn eigen woorden over gaan praten in de 

dienst. Eerst in Reijmerstok, daarna in Banholt en tot slot in Noorbeek. Het 

werd steeds duidelijker voor me wat ik wilde zeggen en ik werd steeds 

emotioneler. De mensen werden muisstil. Ik vertelde op mijn manier dat 

hier niks van klopte. Hoe erg het is dat onschuldige mensen zo beschadigd 

zijn.” Hij vertelt hoe hij een jongetje met zijn fiets zag vallen op straat, 

voor de pastorie in Banholt. De pastoor haalde hem naar binnen voor een 

pleister met jodium op de grote schaafwond op zijn knie. En omdat dat 

door de kapotte broek heen niet handig was, liet hij het jongetje zijn broek 

even omlaag doen. “Naderhand dacht ik: ‘Was dat niet een beetje dom?’ 

Maar op dat moment dacht ik alleen aan de paarden die hier op straat 

poepen en dat de wond ontsmet moest worden.” 

 

Voor Heilige Missen in de parochies Banholt, Noorbeek en Scheulder: 

Zie website: clusterterlinden.nl 

Onder clusterinformatie, misrooster 

 



 

Kerkdiensten voor de maand februari: 

 

Woensdag 3 februari, 10.00 uur 

 

Zaterdag 6 februari, 17.30 uur, tevens Blasiuszegen 

 Orgelspel door Chris Wouters 

  Lector: Marlies Kicheleer 

  Voor Mike Hoogstraten, namens De Durchduujerkes 

 

Woensdag 10 februari, 10.00 uur 

 

Zondag 14 februari, 09.30 uur 

Orgelspel door Chris Wouters 

Lector:  Marit Stekelenburg 

Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen 

 

Woensdag 17 februari is om 10.00 uur géén mis. 

 

Woensdag 17 februari, (let op tijdstip!) 20.00 uur Aswoensdag 

 Lector: Jos Hendriks 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Zaterdag 20 februari, 19.00 uur 

 Orgelspel door Chris Wouters 

  Lector:  Ankie Wesselius 

 

Woensdag 24 februari, 10.00 uur 

 

Zondag 28 februari, 11.00 uur 

 Orgelspel door Chris Wouters 

  Lector:  Marjo Lacroix  

 Jaardienst voor Hubert en Maria Peerboom-Hendrikx 

 Voor Frans Canisius 

  Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

 

 

 



Kerkdiensten voor de maand maart: 

 

Woensdag 3 maart, 10.00 uur 

 

Zondag 7 maart, 09.30 uur Woord- en Communieviering     

 

Woensdag 10 maart, 10.00 uur 

 

Zondag 14 maart, 09.30 uur 

 Orgelspel door Chris Wouters 

  Lector:  Marit Stekelenburg 
 Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting) 

 Jaardienst voor Charles en Fien Eijgelshoven-Lacroix (stichting) 

  Jaardienst voor Huub Huynen en ouders Huynen-Heinen (stichting) 

 Jaardienst voor Maria en Robert Degandt en de ouders  

  Degandt-Fourgeaux (stichting) 

 

Woensdag 17 maart, 10.00 uur 

 

Zaterdag 20 maart, 19.00 uur 

 Orgelspel door Chris Wouters 

  Lector:  Marlies Kicheleer 

 Jaardienst voor Mathieu en Marieke Wouters-Lemmerlijn (st) 

Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Woensdag 24 maart, 10.00 uur 

 

Zondag 28 maart, 11.00 uur 

 Orgelspel door Chris Wouters 

  Lector:  Marjo Lacroix 

Jaardienst voor Hubert en Mieneke Gerrekens-Huijnen (stichting) 

Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen 

 

Woensdag 31 maart, 10.00 uur 

Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

 

 

 



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


Fanfare St. Franciscus 

 

Geen nieuws is goed nieuws…. In de zomerperiode is 

het vaak komkommertijd met betrekking tot 

nieuws….. en er is niets nieuws onder de zon met 

betrekking tot corona. 

 

Het nieuws houdt ons nu meer dan eens bezig maar het 

is niet het nieuws dat we ons hadden bedacht voor 

2021. Als vereniging hebben we namelijk weinig nieuws te melden. 

Normaliter nemen we u in deze editie mee door ons jaarprogramma voor 

het komend jaar maar zoals u al verwacht is onze agenda nog akelig 

leeg…… 

 

We zouden graag muziek voor u maken…. Maar als u goed luistert hoort u 

overal muziek. Soms klinkt de stilte thuis als muziek in de oren na een dag 

met thuiswerken en het onderwijzen van de kinderen. Door de lockdown 

zijn we veel thuis, in huis kun je ook muziek ervaren, het tikken van de 

klok geeft de maat, de geluiden van de vaatwasser worden opeens een 

herhalend deuntje. Maar ook hebben we nog de radio, tv en wellicht is de 

oude platenspeler in deze tijd weer eens van zolder gehaald. Soms klinkt 

de muziek bij de buren mooier, maar overal kun je muziek horen als je er 

open voor staat. Door de lockdown gaan veel mensen erop uit in de natuur. 

Je hoort de vogeltjes fluiten, de wind waaien door de bomen, der pratsch of 

sneeuw onder je voeten. Alles heeft een bepaald geluid. Wij als vereniging 

kunnen alleen maar wensen dat dit voor iedereen ervaren kan worden als 

muziek. Als u een moment neemt om van deze muziek te genieten hopen 

we dat u ook eens aan ons denkt. En als het weer kan, dat we u dan weer 

mogen begroeten om mee te doen of gewoon om te luisteren.  

 

En omdat we dus geen nieuws hebben om te delen, delen we wel de hoop 

dat u allen gezond blijft…. 

 

Met muzikale groet,  

Fanfare St. Franciscus 

 
 

 

 



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 (april-mei), 

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

Zie ook onze website: www.clusterterlinden.nl 

mailto:jefbw9@gmail.com
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