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Dit jaar toch processie en kermis, dankzij de geweldige inzet van onze 

Jonkheid. Ook dank aan Marcia, onze trouwe misdienaar!! 

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

 

De jaarlijkse grote kerkpoets! 

 
De grote kerkpoets is op vrijdag 3 september. 

Uw hulp is heel welkom. We beginnen rond 8.30 uur, maar u kunt ook 

later komen. In de pauze is er koffie met vlaai. 

We hopen op een goede opkomst! 

Bij vragen: Marit Stekelenburg, tel. 06 27 53 83 95 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvrNax-5TrAhVSyaQKHUd8DGwQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fnl-nl.facebook.com%2Fsintjanbreezand%2Fphotos%2Fgrote-schoonmaak-kerk-op-vrijdag-12-oktober-wie-doet-er-meeelke-twee-weken-maakt%2F995182293994956%2F&psig=AOvVaw1ah3h6X-VzcTOt3vu-3Zfc&ust=1597297596950880


VAKANTIE EN DE TOEKOMST 

Als ik dit schrijf, beginnen bijna de schoolvakanties. Er is nog veel 

onzeker: Nederland is rood gekleurd door de corona. Kunnen we naar het 

buitenland? Hoe gaat het met werken en school na de vakantie? Veel is 

onzeker. 

Wat wel zeker is, is dat er in onze parochies veel gaat veranderen: Naast de 

parochies Reijmerstok, Scheulder, Noorbeek en Banholt wordt 

ondergetekende ook pastoor van Margraten, Mheer en Sint Geertruid. 

Pastoor Janssen blijft, tot een nader overeen te komen eindtermijn, de af te 

spreken pastorale taken verrichten in de parochie Margraten en in de 

pastorie wonen. 

Met ingang van 1 oktober wordt tevens een kapelaan benoemd voor alle 

genoemde parochies. Hij gaat tijdelijk wonen in de pastorie van Mheer en 

later in de pastorie van Margraten, waar hij dan ook de eerstaanspreekbare 

priester zal worden. Jammer genoeg kan ik de naam van de nieuwe 

kapelaan nog niet noemen, maar ik verwacht, dat hij zich snel zal thuis 

voelen in onze parochies.  

Een hele verandering, een nieuw gezicht er bij en er zal veel gesproken en 

geregeld moeten worden tussen de parochiebesturen. Ik heb er alle 

vertrouwen in dat dit goed zal gaan. 

Maar nu eerst de vakantie. 

Of u nu thuis blijft of weggaat: Ik wens u een mooie en zonnige vakantie 

toe! 

 

pastoor Tervoort 

 

 

 

 



Open Kerkroute, ook in Reijmerstok! 

 

Op Open Monumentendag, zaterdag 11 september a.s.,  zullen 

verschillende kerken in het Heuvelland hun deuren openen voor het 

publiek. Wat hen verbindt is de schilderkunst van Charles Eyck, de 

kunstenaar die kerkelijke kunst zag als het uitbeelden van de Blijde 

Boodschap voor de armen. Het gaat om een initiatief van Klooster Wittem, 

waar Eyck de kloosterkerk heeft gedecoreerd.  

 

Charles Eyck was een exponent in de nieuwe stroming in de kerkelijke 

kunst die opgang deed in Limburg en waarin naast Eyck vernieuwende 

kunstenaars zich aansloten als Henri Jonas, Joep Nicolas en Charles Vos en 

de architecten Jos Wielders en Alfons Boosten. 

 

Op 11 september a.s. is ook onze parochiekerk een te bezichtigen kerk in 

de Open Kerkroute.  De kerk in Reijmerstok heeft immers de prachtige 

kruiswegstaties die in 1958 geschilderd zijn door Charles Eyck. En de 

architect van de kerk uit 1922 was Jos Wielders. Bovendien is er nog veel 

meer moois te bezichtigen, zoals de muurschilderingen van Collette, en de 

prachtige glas-in-lood ramen. 

 

Onze kerk is één van de vijf kerken die tijdens deze route opengesteld zijn.  

De deelnemende kerken zijn:  

* Sint-Hubertuskerk (1936-37) Hubertusstraat 59 Beek-Genhout 

* H. Gerardus-Majellakerk (1936) Heerenweg 45 Heerlen 

* H. Jozef Arbeider (1959) P. Dominicus Hexstraat, Meerssen 

* H. Franciscus van Assisi (1922) Reijmerstokkerdorpsstr. 95 Reijmerstok 

* Kerk Klooster Wittem (1732-1939) Wittemer Allee 32 Wittem 

 

De kerken zijn open op 11 september tussen 10.00 en 16.00 uur. In de 

betreffende kerken is informatie aanwezig. Soms is er een video-

presentatie. Gastheren en -vrouwen vertellen u graag over de kunstschatten 

in hun kerk. Nadere berichtgeving zal via diverse media plaatsvinden, maar 

u kunt in ieder geval deze dag noteren in uw agenda. Meer informatie is te 

vinden op www.kloosterwittem.nl  

 

De voorbereidingsgroep:  

Marjo Lacroix, Marit Stekelenburg, Ankie Wesselius. 

 

http://www.kloosterwittem.nl/


Vormsel 2021 

 
Op zaterdag 3 juli ontvingen 6 kinderen van Reijmerstok, samen met 

kinderen van Banholt en Noorbeek hun Heilig Vormsel in onze eigen 

kerk. Ze hadden in een viertal bijeenkomsten met pastoor de 

voorbereidingen getroffen. Deze voorbereidingen waren gezellig, maar 

zeker ook leerzaam. Zo zullen ze nooit meer vergeten wat de letters 

WWJD (What would Jesus do?) betekenen. Een mentale strategie om 

op moeilijke momenten toe te passen.  

 

De vicaris zalfde de jongeren en gebruikte een hedendaags thema in 

zijn preek, waarin benadrukt werd dat het belangrijk is: dat je bent zoals 

je bent en dat dat goed is. Naast Vicaris Maessen en pastoor Tervoort 

willen we iedereen bedanken die bijgedragen heeft aan ons Vormsel. In 

het bijzonder Ankie en Marit voor de versiering, Eric voor de sjunne 

muziek en Marjo voor alle regelwerk.  

 

 

De vormelingen: Demi Canisius, Lisa Lacroix, Niek Rompelberg, Luc 

Bastings, Sven Kroonen, Len Lacroix tijdens hun “eigen voorbereiding” 

voorafgaand aan de lessen van meneer Pastoor. 



Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

 (kopie ANBI-site belastingdienst) 

 

De kolom Jaarrekening geeft inzicht in de ontvangsten en bestedingen. De 

voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken 

van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 
 

  

Baten en Lasten parochie Reijmerstok 

 Jaarrekening 2020 Jaarrekening 2019 

Baten   

Bijdragen parochianen  
(o.a. kerkbalans, misstipendia, grafrechten en 

collectegelden) 

16000 20800 

Opbrengst bezittingen minus bankkosten -550 -480 

Ontvangen collecten voor derden 0 100 

Overige bijdragen 885 885 

Incidentele baten   

Totaal baten 16335 21305 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



Lasten  Jaarrekening 2020   Jaarrekening 2019 

Pastorale beroepskrachten 6669 5299 

Overig personeel   

Onderhoud kerk en kerkhof 8000 9700 

Overige gebouwen   

Eredienst en pastoraal 4000 6931 

Beheer en administratie 1300 1113 

Verplichte bijdragen Bisdom en Dekenaat. 2500 3500 

Rente lasten   

Incidentele lasten (in 2020 o.a. aandeel 
begrafeniskosten pastoor Graat, en verfkosten 
pastorie Banholt) 

5400 2552 

Totale lasten 27869 29095 

Resultaat (baten - lasten) -11534 -7790 

 

Toelichting 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de 
benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de parochianen wordt elk jaar 

via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de 

parochie waartoe zij behoren. Soms bezit de parochie ook nog enig vermogen 

in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de 
parochie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit 

vermogen worden aangewend voor het werk van de parochie. Kerken 

ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de 
instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. 

 

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de 
vorm van beloningen voor de pastorale beroepskracht en aan de organisatie 

van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook 

besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor 

het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en 
verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie.  

(2020 betreft voorlopige cijfers)  



Kerkdiensten voor de maand augustus: 

 

Zondag 1 augustus, 11.00 uur Kermis Terlinden,  

  Deze mis is alléén bedoeld voor inwoners van Terlinden. 

 

Woensdag 4 augustus, 10.00 uur is géén Heilige mis i.v.m. vakantie 

 

Zondag 8 augustus, 9.30 uur 

 Muziek door Eric Lemlijn 

  Lector: Marit Stekelenburg  

 Jaardienst voor Louise en Louis Narinx (stichting) 

 

Woensdag 11 augustus, 10.00 uur  

 

Zaterdag 14 augustus, 17.30 uur met zegening Kroetwusch 

 Orgelspel door Chris Wouters 

  Lector: Ankie Wesselius  

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

 

Woensdag 18 augustus, 10.00 uur  

 

Zondag 22 augustus, 11.00 uur 

 Muziek door Eric Lemlijn 

  Lector: Marjo Lacroix 

 Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen 

 

Woensdag 25 augustus, 10.00 uur  

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Zaterdag 28 augustus, 19.00 uur 

 Orgelspel door Chris Wouters 

  Lector: Marlies Kicheleer 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

 

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

Zie website: clusterterlinden.nl 

Onder clusterinformatie, misrooster 

 



Kerkdiensten voor de maand september: 

 

    

Woensdag 1 september, 10.00 uur 

 

Zondag 5 september, 09.30 uur 

 Orgelspel door Chris Wouters 

  Lector: Marit Stekelenburg  

  Voor Leon Peerboom 

 Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen 

 

Woensdag 8 september, 10.00 uur 

 

Zaterdag 11 september, 17.30 uur 

Orgelspel door Chris Wouters 

  Lector: Jos Hendriks 

  Voor Pierre Wouters en Maria Wouters-Geelen (stichting) 

 Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting) 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 
 

Woensdag 15 september, 10.00 uur 

 

Zaterdag 18 september, 19.00 uur 

 Orgelspel door Chris Wouters 

  Lector: Ankie Wesselius 

 Jaardienst voor Maria Kroonen en voor de overledenen van de 

 fam. Kroonen-Croonen (stichting) 

 

Woensdag 22 september, 10.00 uur 

 

Zaterdag 25 september, 19.00 uur 

 Orgelspel door Chris Wouters 

  Lector: Marit Stekelenburg 

 Jaardienst voor Angeline Peerboom (stichting) 

  Jaardienst voor Tossanus Huijnen en Elisabeth  

  Huijnen-Kroonen (st.) 

 

Woensdag 29 september, 10.00 uur 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 



Een gedenkwaardige dag: 3 juli 2021 

De familie Graat, missionarissen van Mill Hill, de burgemeester, de 

stichting René Graat mhm en menig geïnteresseerden werden in de kerk 

welkom geheten. Pastoor Tervoort verzorgde de mis m.b.v. de Mill Hill' 

ers, tevens vrienden van Pastoor Graat. Er werd stil gestaan bij onze 

geliefde pastoor en er werd een toepasselijke lezing over een herder 

voorgedragen. Dit alles omringd met de mensen die René liefhad. De 

muzikale omlijsting door Emma en Chris Wouters en een Congolees lied 

waren de kersen op de taart. Gelukkig is Eric Lemlijn altijd paraat voor de 

technische en muzische ondersteuning.  

 



Op het kerkhof werd de plaquette gezegend die zowel in de kapel van 

Terlinden als in de kerk van Noorbeek te bezichtigen is.  

 

Via de laan met prachtige bomen vervolgde iedereen zijn weg richting het 

Pastoor Graat plein mhm. Daar werd door de wethouder en tevens 

dorpsgenoot Jos Hendriks een woordje tot eenieder gericht. Ook onze  

burgemeester had een mooie rede die tevens gericht was tot Pastoor Graat 

zelf. Hij zou immers deze dag zijn 50- jarig priesterschap gevierd hebben. 

Samen met Huub Graat onthulde de burgemeester het naambordje. Marjo 

en Cindy Lacroix mochten de kleinkinderen van de familie Graat helpen 

om het onderbord van zijn doek te ontdoen. Dit bordje werd door de 

zelfsturing van Reijmerstok gesponsord. Aurelia Renierkens van de 

stichting René Graat mhm vertelde over pastoor Graat en het was een 

herkenbare, zelfs grappige situatie voor de aanwezigen. En natuurlijk 

mocht ook hier de zegen van Pastoor Tervoort niet ontbreken.  
 

 
 

Een gezellig samenzijn bij A gen Ing kon natuurlijk niet ontbreken aan 

deze feestelijke dag.  

 

Er hebben velen meegewerkt aan deze dag, waarvoor hartelijk dank! Ook 

dank aan alle aanwezigen.  

 

Kon u er niet bij zijn.....? Neem eens de tijd om over het Pastoor Graat 

plein mhm te lopen en sta eens even stil. Stil bij het bord en stil bij de 

inhoud ervan.  



           

    Jonkheid Reijmerstok 

                  Anno 1815 

 

Wat was het een mooie dag! 

 

Jonkheid Reijmerstok kijkt terug op een fantastisch kermisweekend 

2021! Dankzij jullie was het een succes! 

 

Via deze weg willen wij alle dorpsbewoners bedanken voor de 

saamhorigheid maar zeker ook de gezelligheid gedurende deze dag. 

Ondanks de beperkte mogelijkheden mogen we trots zijn op 

Reijmerstok!  

 

Tevens willen wij ook iedereen 

bedanken die ons (op korte termijn op 

welke manier dan ook) heeft 

geholpen in de organisatie en 

realisatie van kermiszondag 2021! 

 

Tot slot, pak je agenda! Volgend jaar 

zal het kermisweekend plaatsvinden 

op 9, 10 en 11 juli 2022! 

 

Jonkheid Reijmerstok  
 



Bedevaart naar Moresnet 

 

Dit jaar vertrekt onze bedevaart op 11 september om 7.00 uur  bij de kerk 

van Slenaken. We lopen via Teuven naar Sippenaken. Hier is een pause. 

We bezoeken de kerk van Sippenaken. 

 

Om 1100 uur aankomst in de kapel van Moresnet. Hier volgt er een H. Mis 

ter eren van  Maria. Om14.00 uur is de kruisweg. Hierna afsluiting 

bedevaart.  

 

Een volgauto volgt de stoet voor eventuele uitvallers en bagage. Voor 

inlichtingen:  tel. 043-4573596.  

Gaarne zien wij u allen tegemoet.  

 

Broederschap Slenaken Moresnet. 

 

 

 

 

 

 

Heilige missen in de volgende maanden: 

 

Zondag 3 oktober, 11.00 uur 

Zondag 10 oktober, 9.30 uur 

Zaterdag 16 oktober, 17.30 uur 

Zaterdag 23 oktober, 19.00 uur 

Zondag 31 oktober, 15.30 uur  Allerheiligen 

 

 

 

 

 

Bij het samenstellen van dit Parochiecontact zijn de missen  

vanaf november nog niet gepland. Deze zijn binnenkort  

zichtbaar op onze website: www.clusterterlinden.nl 

 

http://www.clusterterlinden.nl/


Fanfare St. Franciscus 

 

Joehoe we zijn weer muziek aan het maken. Op 

dinsdag klinkt sinds 8 juni weer muziek in het 

gemeenschapshuis. De eerste dinsdagavond startten 

we met het heffen van het glas en bijkletsen. Ook werd 

er nog even muziek gemaakt, gezellig buiten op het 

plein achter het gemeenschapshuis. Het was genieten! 

Ook stonden we tijdens deze avond nog stil bij het 

verlies van ons erelid Jan Huijnen. Op zaterdag 10 april hebben we 

afscheid genomen van Jan, echter een bijeenkomst was toen niet mogelijk. 

Ook konden we niet live muziek voor hem maken. In de kerk mochten we 

eigen opgenomen muziek draaien en sprak onze voorzitter Rina mooie 

woorden over ‘onze’ Jan.  Na de dienst vormden de leden in de stromende 

regen, op de klanken van het door Jan geschreven hoplied, een erehaag als 

laatste groet. We zullen Jan missen, hij heeft een speciale plek in ons 

fanfare hart. De woorden van het laatste refrein van zijn hoplied willen we 

jullie  meegeven: 

 
 
 
Mieng leef luuj blief geneete 
Zolang es dat nog kint 
Blief altied doa aan deenke 
Zolang es dat nog kint 
Blief altied doa aan deenke 
Es d’r nuuje daag begint 
Zit ooch ut soms wat teage 
Pak dan e Gulpener beer 
Ich weet ’t bieno zieëker 
Dat guft dich veul plezeer 
 

 

 

 

Nu we weer zijn gestart met het maken van muziek staan we te popelen om 

weer een concert te organiseren en deel te nemen aan activiteiten. Echter 

dit is nog moeilijk, het is nog allemaal onzeker en er zijn op dit moment 

weer meer besmettingen.  



Met de huidige groep muzikanten zijn we echter toch aan de slag gegaan 

en zetten we met veel positiviteit onze schouders eronder om muziek te 

maken. Tijdens de Kermis 2021 konden we toch op een aangepaste manier 

muziek maken toen de processie vertrok, langs de kerk kwam en bij de 

afsluiting op het pastoor Graat plein. Maar ook onze leerlingen lieten op 

deze dag van zich horen. Kane, Bas, Charity, Naomi en Yeffrey lieten 

horen hoe goed ze in de coronatijd hadden geoefend. Chapeau! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de maand augustus houden we vakantie! Daarna gaan we weer aan de 

slag. We hopen namelijk de oktober Kermis weer muzikaal te mogen 

opluisteren. We wachten af …… 

 

Zit muziek je in de genen en wil je samen met ons muziek maken, kom 

rustig eens kijken op een dinsdag! Vanaf 31 augustus zijn we weer vanaf 

19.30 uur te vinden in het gemeenschapshuis! Alle muzikanten zijn 

welkom! Natuurlijk kun je ook terecht met je vragen bij leden of iemand 

van het bestuur: Rina Engelen (De Reijmer 22), Nicole Lacroix (Putveld 

14), Pierre Lacroix, Carlo Ackermans (Reijmerstokkerdorpsstraat 77).  

 

Met muzikale groet,  

Fanfare St. Franciscus 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke jongere verdient een lintje? 

Gemeente Gulpen-Wittem zet jongeren in het zonnetje met gemeentelijk 

Jongerenlintje 

Soms verdient iemand het om in het zonnetje te worden gezet. 

Bijvoorbeeld vanwege een bijzondere prestatie, zijn/haar opvallende inzet 

voor de samenleving of het behalen van een mijlpaal. Speciaal voor 

jongeren in Gulpen-Wittem heeft de gemeente het Jongerenlintje in het 

leven geroepen. Het lintje wordt uitgereikt aan jongeren in de leeftijd van 6 

tot en met 20 jaar die een bijzondere prestatie hebben verricht en daardoor 

een positieve bijdrage hebben geleverd aan de leefbaarheid in de gemeente. 

Welke jongere of groep jongeren heeft een opvallende inspanning verricht 

en verdient volgens u een lintje? Laat het ons weten.  

 

Wat valt er onder een ‘bijzondere prestatie’? 

De definitie van een bijzondere prestatie is erg breed. Enkele voorbeelden 

hiervan zijn: het redden van een mens of dier, het leveren van een 

opvallende bijdrage aan het milieu, het opzetten van een actie voor derden 

of een sportieve prestatie. Maar ook jongeren die langdurig zorgdragen 

voor een zieke of hun haren kortknippen om ze te doneren aan een goed 

doel zijn enkele voorbeelden. 



Aanmelden 

Kent u zo iemand of zo’n groep, maak dit dan kenbaar via een 

aanmeldformulier op onze website. Het formulier kunt u hier downloaden: 

www.gulpen-wittem.nl > Onderscheidingen> Jongerenlintje.  Let erop dat 

u het formulier inclusief motivatie volledig invult en dat uw aanvraag 

uiterlijk 15 september 2021 bij ons binnen is. U kunt het op twee manieren 

retourneren. 

- Per e-mail naar: info@gulpen-wittem.nl of 

- Per post aan: Gemeente Gulpen-Wittem, t.a.v. kabinetsmedewerker, 

Postbus 56, 6270  AB Gulpen 

 

Selectie en uitreiking 

De aanmeldingen die binnenkomen worden door een selectiecommissie 

beoordeeld. Deze commissie bestaat uit inwoners uit Gulpen-Wittem die 

begaan zijn met de doelgroep jongeren. De commissie adviseert vervolgens 

het college van burgemeester en wethouders over de toekenning van de 

Jongerenlintjes. Wanneer een Jongerenlintje wordt toegekend zal de 

jongere of de groep 

jongeren door het college 

van burgemeester en 

wethouders tijdens een 

officiële uitreiking in het 

zonnetje worden gezet. 

Deze uitreiking vindt dit 

jaar plaats op 17 november 

2021. In die week wordt de 

Dag van de Rechten van 

het Kind gevierd.   

 

Vragen en meer 

informatie 

Wilt u meer weten of toch 

een aanvraagformulier 

digitaal of per post 

toegestuurd krijgen, bel 

dan naar 043- 8800 727 of 

e-mail: kabinet@gulpen-

wittem.nl   

      In 2020 ontving o.a. Bo Hogenboom het jongerenlintje! 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


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


 
 

Kerk-zijn, dat doen we samen. In verbondenheid met God én met elkaar. 

De afgelopen anderhalf jaar was dit niet vanzelfsprekend. Kerken moesten 

inventief zijn om juist die verbondenheid vorm te geven in de anderhalve-

metersamenleving. Wat is het mooi om te zien hoe parochies en gemeenten 

creatieve vormen vinden om elkaar vast te houden. 

 

Inmiddels komen er meer versoepelingen in de coronamaatregelen. Ook 

voor kerken. Dat geeft hoop: straks mogen we weer! Maar tegelijk heeft de 

afgelopen tijd veel van kerken gevraagd. Zeker ook financieel gezien (zie 

het financiële verslag elders in dit parochiecontact). Inkomsten uit 

bijvoorbeeld collectes vielen weg. En creatieve vormen van kerk-zijn 

hebben aan de andere kant juist extra geld gekost. 

 

Daarom dit jaar een Extra Actie Kerkbalans. Wij willen onze parochianen 

om een extra bijdrage vragen. Want elkaar vasthouden, dat kan alleen 

samen. 

 

 
Parochiebestuur Reijmerstok 

 
 
 
 



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), 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 (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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