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De grote kerkpoets!
Op vrijdag 3 september a.s. is het weer tijd voor de grote kerkpoets.
We willen beginnen om 8.30 uur, met een uitloop naar de middag.
Ook sterke mannen zijn van harte uitgenodigd!
Wie beschikbaar is, kan zich opgeven bij:
Marit Stekelenburg, tel. 06-27538395 of stekelius@icloud.com

De opbrengst van de collecte voor de Nederlandse Hartstichting
heeft in Reijmerstok en een gedeelte van Terlinden
het mooie bedrag van € 475 opgebracht.
Hartelijk dank aan alle gevers, voor dit mooie resultaat!!

NEDERLAND TELT ZEVENTIEN BONDSCOACHES
Je komt deze uitspraak vaker tegen. Iedereen heeft zijn of haar mening
over de opstelling, het spel enzovoorts over het Nederlands elftal. Niet als
we winnen, dan wordt iedereen de hemel in geprezen, maar bij verlies:
Overal hoor je dan de commentaren over hoe het anders had moeten
gebeuren. We zullen het de komende tijd zeker weer ervaren bij het
Europese Kampioenschap.
Als het over voetbal gaat, is dit nog wel begrijpelijk en soms ook om te
lachen. Maar die mentaliteit zien we ook op ander vlak en zeker in deze
coronatijd. Ga er eens aanstaan: Eind februari 2020 overspoelde de wereld
en ook ons land een geheel nieuw fenomeen, een pandemie. Geen enkele
deskundige wist snel de consequenties, de ziekteverschijnselen waren
wisselend, er waren geen mondkapjes, te weinig beademingsapparatuur, de
ziekenhuizen stroomden vol, enzovoorts. Al na enige maanden bezweek
een minister onder de enorme psychische druk. Er kwamen prachtige
intiatieven van de mensen om het zorgpersoneel te steunen, inclusief zang,
applaus en andere attenties. Maar nu: Zeventien ministers de Jong zijn
opgestaan ! Ze zouden het allemaal beter doen, het is een puinhoop, en vul
verder maar in. Mag er niet van ons gelovige mensen een andere houding
worden verwacht? Een houding van het goede benadrukken, het positieve
willen zien, begrip hebben voor fouten die worden gemaakt in deze
hectiek?
Op Bevrijdingsdag heb ik mijn eerste vaccinatie gehad in het Mecc. Ik was
beduusd hoe goed alles ging, de vriendelijkheid van de mensen, het kopje
koffie daarna. Drinkend aan dat kopje koffie heb ik Maria bedankt voor al
die lieve mensen en gebeden voor de Jong en alle deskundigen. Ik had het
niet klaar gekregen! Ik wens u allen een mooie, goede en bevrijdende tijd,
dat we spoedig waar dan ook in vrijheid met elkaar een pilsje kunnen
drinken, zoals vroeger! Het glas is halfvol, blijf dat benadrukken!
pastoor Tervoort

Een parkeerplein vernoemd naar Pastoor Graat mhm
Iedereen noemde het pleintje anders. De ene had het over het pleintje 'bie
d'r Jac en de José'. Een ander noemde de glasbak als aanduiding voor het
plein.
Het naamloze parkeerterrein op de kruising van de Brede Hoolstraat met
de Reijmerstokkerdorpstraat zal worden omgedoopt tot ‘Pastoor Graat
plein mhm’.
Op onze begraafplaats staat inmiddels
een mooie plaquette over René Graat.
Toch is er ook nog gekozen om midden
in het dorp een naam te geven aan een
plein. Zelf zou hij hier misschien te
nuchter voor zijn geweest. Maar als hij
onze redenering zou horen, zou hij trots
zijn.
De plek midden in het dorp symboliseert
tevens de plek die hij in onze
gemeenschap innam. Geloof kan voor
iedereen anders zijn, dat respecteerde
René. Hij vond met name de verbintenis
tussen mensen erg belangrijk.
Pastoor Graat was dan ook een echte
verbinder. Hij versterkte de onderlinge gemeenschapszin van de
parochianen, was geïnteresseerd en had respect voor ieder individu. Zijn
uitspraken zetten mensen aan tot nadenken. Het waren geen uitspraken van
God. Het waren uitspraken vanuit een positief en integer mens, die gesterkt
was door zijn geloof.
We wensen iedereen toe; dat wanneer u over het Pastoor Graat plein mhm
loopt, dat het u sterkt in de liefde voor uw medemens, uw
gemeenschapszin en dat u denkt in kansen en oplossingen. Dat had René
Graat ons graag meegegeven.

Uitnodiging:
Zegening plaquette René Graat en
onthulling naambord parkeerplein

Bij deze nodigen wij u uit om, ter nagedachtenis aan onze
geliefde pastoor René Graat, aanwezig te zijn bij de zegening
van de plaquette op het kerkhof én onthulling van het
naambordje op ons dorpsplein.
Wij hebben bewust gekozen voor zaterdag 3 juli. Dit zou
een bijzonder feestelijke dag zijn geweest: Pastoor Graat
zou die dag zijn 50-jarig priesterschap vieren.
Om 14:00u starten we met een dankmis, die Pastoor Tervoort
zal voorgaan. Iedereen is welkom. Wij zullen ervoor zorgdragen
dat de dan geldende regels m.b.t. Covid worden nageleefd.
Na de mis, rond kwart voor drie, gaan we naar het kerkhof,
waar de plaquette zal worden gezegend.
Vervolgens zal het naambordje op het pastoor Graat plein mhm
onthuld worden, met enkele korte toespraken.
We hopen u in goede gezondheid te mogen ontmoeten
op zaterdag 3 juli.

Parochiebestuur Reijmerstok en initiatiefnemers
Cindy Lacroix, Marjo Lacroix en Jos Hendriks

Kerkdiensten voor de maand juni:
Woensdag 2 juni, 10.00 uur
Zaterdag 5 juni, 17.30 uur
Orgelspel door Chris Wouters
Lector: Marlies Kicheleer
Jaardienst voor Pierre Peerboom (stichting)
Jaardienst voor Roos Magermans-Kevers en tevens voor Joep
Magermans, dochters Marit en Carla en schoonzoon Wiel (st.)
Jaardienst voor Anna Denis-Janssen en Jozef Denis
Woensdag 9 juni, 10.00 uur
Zondag 13 juni, 09.30 uur
Muziek door Eric Lemlijn
Lector: Marit Stekelenburg
Jaardienst voor Gertie Braken-Hegger (stichting)
Jaardienst voor Laur Kleijnen en Annie Kleijnen-Noteboren (st.)
Jaardienst voor Hubert Narinx en Gertruda Narinx-Mulleneers (st.)
Woensdag 16 juni, 10.00 uur
Zaterdag 19 juni, 19.00 uur
Orgelspel door Chris Wouters
Lector: Marjo Lacroix
Jaardienst voor Giel en Catharina Wouters-Lemmerlijn (stichting)
Woensdag 23 juni, 10.00 uur
Zondag 27 juni, 11.00 uur
Orgelspel door Chris Wouters
Lector: Jos Hendriks
Jaardienst voor Pastoor Martens (stichting)
Jaardienst voor Andre Broers en Maria Broers-Huijnen
Jaardienst voor Harry Eussen en ter intentie van Jos
Jaardienst voor Jef Huijnen
Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen
Voor de overledenen van afgelopen jaar

Woensdag 30 juni, 10.00 uur
Voor de overledenen van afgelopen jaar

Kerkdiensten voor de maand juli:
Zaterdag 3 juli, 14.00 uur Dankmis Rene Graat met onthulling
straatnaambord en inzegening gedenkplaat kerkhof.
Muzikale invulling door o.a. Emma en Chris Wouters
Lector: Marit Stekelenburg
Jaardienst voor Jeanne Wouters-Lemmerling (stichting)
Jaardienst voor Josephina en Servé Vleugels-Goessens, tevens voor
de familie Goessens (stichting)
Zaterdag 3 juli, 19.00 uur Vormsel Banholt, Noorbeek en Reijmerstok.
Deze mis is gereserveerd voor vormelingen en hun familieleden.
Muziek door Eric Lemlijn

Woensdag 7 juli, 10.00 uur
Zondag 11 juli, 11.00 uur Kermis (geen processie)
Orgelspel door Chris Wouters
Lector: Marlies Kicheleer
Jaardienst voor Hub en Mieneke Gerrekens-Huijnen (Stichting)
Woensdag 14 juli, 10.00 uur
Zaterdag 17 juli, 17.30 uur
Orgelspel door Chris Wouters
Lector: Marjo Lacroix
Woensdag 21 juli, 10.00 uur
Zondag 25 juli, 11.00 uur
Orgelspel door Chris Wouters
Lector: Ankie Wesselius
Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen

Woensdag 28 juli, 10.00 uur
Voor de overledenen van afgelopen jaar
Zaterdag 31 juli, 19.00 uur
Muziek door Eric Lemlijn
Lector: Jos Hendriks
Voor de overledenen van afgelopen jaar

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

VORMSEL
Op 3 juli as. om 19.00 uur zal het Heilig Vormsel worden toegdiend in
onze kerk. Wij hebben zes vormelingen en er doen ook nog dertien
vormelingen mee van Banholt en Noorbeek.
De komende weken krijgen zij een "spoedvoorbereiding" omdat een
gewone katechese van wege de corona niet mogelijk was. Vormheer is
Vicaris Maessen.
Zoals het er nu voor staat is het Vormsel alleen voor de ouders en broers en
zussen van de vormelingen. Wij wensen hen een feestelijke viering toe !
pastoor Tervoort

VASTENAKTIE 2021
Voor de Vastenaktie is dit jaar een bedrag van € 275 bijeen gebracht. Dit is
het totaal van de bijdragen die rechtstreeks per bank werden gegeven.
Het Missiecomité dankt alle gevers voor hun giften.
Namens Par. Missiecomité,
J. Wolfs, secretaris

Kindervakantiewerk 2021
Bij het uitbrengen van dit parochiecontact is nog niet bekend of KVW
dit jaar door kan gaan. Als bestuur kunnen we niet wachten om te
starten met de organisatie, maar we respecteren de regels van de
overheid en wachten geduldig.
Nieuwe inwoners of ouders met een 4-jarige kleuter willen we graag
informeren over ons Kindervakantiewerk.
KVW vindt elk jaar plaats in de laatste week van de zomervakantie. Dit
jaar van dinsdag 31 augustus t/m 3 september. Kleuters komen alle dagen,
alleen 's morgens. De groepen 3 t/m 8 volgen het volledige programma
onder leiding van jeugd en oudere jongeren (zo noemen we de
volwassenen, vinden ze leuk ;) In een corona-loos jaar hebben we op
vrijdagavond zelfs een heus dorpsfeest als afsluiting.
Heeft u nog vragen of wilt u graag op de hoogte gehouden worden
wanneer en hoe we e.e.a. organiseren, stuur ons een mail.
Het bestuur van KVW
kvwreijmerstok@gmail.com

Jonkheid Reijmerstok
Anno 1815
Beste inwoners van Reijmerstok en Terlinden,
Om te beginnen willen we jullie allen even laten weten “dat we er nog
steeds zijn” ! Alleen blijft de wereld op zijn kop staan. Toch zit
Jonkheid Reijmerstok niet stil en willen we jullie via deze weg graag
informeren over de stand van zaken.
Jubileum huwelijken
Graag bij deze nog een reminder voor het volgende. Ondanks dat wij heel
graag en met veel plezier bij ieder jubileum huwelijk komen sieren, is het
voor ons onmogelijk deze bij te houden. De leeftijd van onze eigen leden
onthouden is al een hele opgave, dus laat staan de leeftijd van ieder
huwelijk in Reijmerstok. Bovendien zorgt de privacywetgeving ervoor dat
wij deze niet meer bij gemeente Gulpen-Wittem mogen opvragen. 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
plaatsvindt. 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. Neem gerust contact op met
een van onze bestuursleden (zie contact Jonkheid Reijmerstok).
Kermis Reijmerstok 2021
Zoals bekend zijn nog steeds de coronamaatregelen van kracht. Daardoor
zal Kermis Reijmerstok aankomend jaar weer NIET traditiegetrouw
plaatsvinden. Jonkheid Reijmerstok wil net als vorig jaar het tweede
weekend van juli niet zomaar voorbij laten gaan. Wij zijn wederom opzoek
naar een passend alternatief en hierover houden we jullie t.z.t. op de hoogte
middels brieven. Wij hopen hiervoor op jullie begrip.
Contact Jonkheid Reijmerstok
Het bestuur van Jonkheid Reijmerstok staat u te alle tijden graag te woord.
Onlangs is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. Hieronder een

recent overzicht. Lieve inwoners, blijf allemaal gezond! Zorg goed voor
jezelf en voor elkaar. Hou vol! Alleen samen krijgen wij corona onder
controle.
Jonkheid Reijmerstok
Functie
Kapitein

‘ff’ un gezich derbie

Contactgegevens
Bjorn Rutten
06-20462745
bjornr1997@hotmail.nl
Reijmerstokkerdorpsstraat 145

Penningsmeester

Mathijs Heusschen
06-22139232
mathijsh2000@gmail.com
De Reijmer 24

Secretaris

Viony Rutten
06-29983991
vionyrutten@hotmail.nl
Reijmerstokkerdorpsstraat 145

Bestuurslid

Christian Heusschen
06-57974035
christian.heusschen17@gmail.com

Bestuurslid

Iris Lemlijn
06-10339449
irislemlijn@gmail.com

Bestuurslid

Chris Wouters
06-23515547
c.w.m.wouters@protonmail.com

Bestuurslid

Jeroen Gerards
06-20860296
jeroen.gerards@live.nl

Bestuurslid

Romy Rutten
06-23777823
romyrutten2001@hotmail.nl

13 juni 2021
Samen op Stap op Zondag
Op 13 juni 2021 gaan we Samen op Stap op Zondag!
Voorzichtig aan mogen we elkaar weer gaan ontmoeten en samen iets
ondernemen. We beperken de groepsgrootte, maar de gezelligheid zeker
niet! Op alle locaties maken we eerst een mooie wandeling in een
natuurgebied. We sluiten af met een lunch en nazit. Alle vrouwen, zowel
leden als niet-leden, zijn van harte welkom!
Programma
10:00 uur

10.15 uur
12.00 uur

Ontvangst en verzamelen afdeling Reijmerstok bij De
Koekenpan (Dorpstraat 33, 6265 AK Sint Geertruid)
Contact: Nicole Buydy 0651532164
Start wandeling
Lunch en nazit

Kosten
Leden: € 7,50
Niet-leden: € 10,00
Aanmelden
Meld je vóór 6 juni 2021 aan via zijactief@zijactieflimburg.nl en maak de
kosten over op bankrekening NL62RABO0144103400 onder vermelding van
SOSOZ 13 juni 2021, je naam en bij welke locatie je mee doet.
Aanmelden kan ook via Ria Lacroix.
We houden rekening met de huidige coronamaatregelen. Daarom lopen we
de wandeling in groepjes van max. 4 personen. We gaan er vanuit dat
iedereen de 1,5 meter afstand in acht neemt.

Omdat de activiteit volledig buiten plaatsvindt, wijken we bij slecht weer
uit naar zondag 27 juni 2021. Is het ook die dag slecht weer, gaat de
wandeling helaas niet door en krijg je je geld terug. Uiterlijk één dag van
tevoren informeren we jullie per mail als de activiteit niet doorgaat.
Deze activiteit wordt georganiseerd door ZijActief Limburg. Afdeling
Reijmerstok organiseert zaterdag 19 juni ook een eigen wandeling. Info
volgt via mail.

-------------------------------------------------------------------------------------Fanfare St. Franciscus

Regen en zon wisselen elkaar af, mei is wisselvallig…. Hopelijk
gaat vanaf juni weer meer de zon schijnen en mogen we ergens
in juni weer gaan starten met gezamenlijk repeteren.
Voor kunstexpositie De Poorten van Reijmerstok hebben we de
nieuwe datum gecommuniceerd. In 2022 en wel op Pinkstermaandag 6
juni. Kunstenaars, sponsors, partners en bezoekers geven aan er naar uit te
kijken om weer gezellig achter onze poorten te komen kijken. Laten we
hopen dat we tegen die tijd weer op ouderwetse manier onze poorten
wagenwijd kunnen openzetten. Het comité is achter de schermen weer
begonnen met de voorbereidingen.
Activiteiten staan nog niet op onze agenda. We hopen snel weer eens
gezellig met de leden samen te komen en daarna ook weer muziek te
maken.
Met muzikale groet,
Fanfare St. Franciscus

Bij het samenstellen van dit Parochiecontact zijn de missen
vanaf augustus nog niet gepland. Deze zijn binnenkort
zichtbaar op onze website: www.clusterterlinden.nl

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) ……………………………….

Wegonderhoud aan de Reijmerstokkerdorpsstraat van 31 mei
t/m 6 augustus 2021
Gemeente Gulpen-Wittem heeft BLM wegenbouw opdracht gegeven om
asfalt- en rioolwerkzaamheden uit te voeren aan de Reijmerstokkerdorpsstraat. De werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd:
-Fase 1 betreft Reijmerstokkerdorpsstraat ter hoogte van Brede Hoolstraat
en Putveld (riool- en asfaltwerken). Uitvoeringsduur ca. 6 weken.
-Fase 2 betreft Reijmerstokkerdorpsstraat van Putveld tot de kruising met
de provinciale weg N598 (asfaltwerken). Uitvoeringsduur ca. 5 weken.
De kruising met de provinciale weg valt niet binnen het onderhoudswerk.
De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit:
• opbreken bestaande verharding
• aanbrengen riolering t.b.v. afvoeren hemelwater fase 1
• bestratingswerkzaamheden
• asfalteringswerkzaamheden
Er worden per fase omleidingsroutes aangegeven. D’r Durpswinkel blijft
bereikbaar.
Parkeerterrein bij A Gen Ing
Het parkeerterrein bij A Gen Ing zal een stevige opknapbeurt krijgen. U
kunt het schetsontwerp bekijken op website www.gulpenwittem.nl/onderwerpen/plannen-projecten-enwegwerkzaamheden/projecten/herinrichting-parkeerterrein-reijmerstok.
Heeft u opmerkingen of aanvullingen? Stuur uw reactie dan naar emailadres: pedro.moonen@gulpen-wittem.nl Wanneer u de plannen fysiek
wilt bekijken kunt u een afspraak maken met de heer Pedro Moonen,
afdeling Beleid en Projecten via e-mail: pedro.moonen@gulpen-wittem.nl
of telefoon 043 - 8800 778.
Namens st. Kernoverleg Reijmerstok,
Felix Lacroix, 043-8501371, flacroix@home.nl

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), Leon Gerrekens (06-27201884) en
Paul Mannens (06-52346010). 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 (aug-sept),
gelieve dat dan vóór 15 juli door te mailen naar: lemlijn@hetnet.nl

Zie ook onze website: www.clusterterlinden.nl

