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Op donderdagavond 9 september maakten meerdere  

ooievaars een tussenstop op onze kerk. Een prachtig  

en indrukwekkend tafereel. Foto: Iris Lemlijn 

 

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

 

HalloHeuvelland 

 
Een jaar geleden presenteerden we HalloHeuvelland aan het dorp tijdens 

een bijeenkomst in A gen Ing. Het digitaal platform is inmiddels gegroeid. 

Meer dan 500 inwoners uit de gemeente Gulpen-Wittem hebben zich al 

ingeschreven met een profiel. 

 

Nu het sociale leven weer op gang komt na de coronaperiode is het 

interessant voor verenigingen om hun activiteiten aan te melden in de 

agenda van HalloHeuvelland. Op deze manier wordt uw activiteit breed 

onder de aandacht gebracht via de site van HalloHeuvelland.nl en via 

social media. Je kunt HalloHeuvelland ook volgen op facebook, twitter en 

Instagram. Heb je vragen? We horen het graag. www.halloheuvelland.nl 

 

Groeten van jullie dorpsverbinders: 

Felix Lacroix (flacroix@home.nl/043-8501371) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.halloheuvelland.nl/


Uitbreiding samenwerking parochies en nieuwe kapelaan 

Zoals u weet is ondergetekende sinds 1 september pastoor van zeven 

parochies. Per 1 oktober heeft onze Bisschop Eugène Dassen benoemd tot 

kapelaan van de parochies Banholt, Margraten, Mheer, Noorbeek, 

Reijmerstok, Scheulder en Sint Geertruid. Hij is Maastrichtenaar, 41 jaar 

oud en is  priester gewijd in 2011. Vanaf 2014 heeft hij theologie 

gestudeerd in Rome. Naast zijn werk in onze parochies zal hij twee dagen 

per week les geven op onze priesteropleiding van Rolduc. Tijdelijk gaat hij 

wonen op de pastorie van Mheer om te zijnertijd te verhuizen naar de 

pastorie van Margraten. 

Wij hebben in goed overleg met de penningmeesters de financiële situatie 

besproken, zoals de gemeenschappelijk te betalen kosten van de kapelaan 

en mij. Daarnaast hebben wij in een opbouwende sfeer over de roosters 

van vieringen gesproken. 

De nieuwe kapelaan zal op 4 oktober verhuizen van Rolduc naar de 

pastorie van Mheer. Daarvoor zijn in Mheer werkzaamheden verricht, 

zoals het schilderen van de woonkamer en de keuken. Geleidelijk zult u 

hem ontmoeten en zal hij groeien in zijn nieuwe functie. Hij gaat bijv. met 

de Jonkheid van Mheer mee het bos in om de nieuwe den te zegenen. Het 

is allemaal nieuw voor hem, maar hij heeft er heel veel zin in! 

Vanaf 1 november zullen wij voorgaan in alle vieringen in Banholt, Mheer, 

Noorbeek, Reijmerstok, Scheulder en sint Geertruid. In Margraten zullen 

wij de vieringen doen als pastoor Janssen verhinderd is, bijvoorbeeld op 

zijn maandelijkse vrije weekeinde.  

Ik hoop dat we in een goede sfeer samen met z'n allen mogen werken aan 

bloeiende, warme en opbouwende geloofsgemeenschappen in onze 

prachtige dorpen! 

 

pastoor Tervoort  



 
 

Met veel plezier kunnen we het najaar programma 2021 van ZijActief 

Reijmerstok bekend maken. We vinden het fijn dat we weer een aantal 

activiteiten samen kunnen uitvoeren. 

 

Maandag 27 september  

Jaarvergadering met kienen. 

19.30 u gemeenschapshuis A Gen Ing. 

 

Zaterdag 9 oktober  

Belgisch dagje uit. 

Rondleiding bij de molen van Medael in Hombourg. 

We gaan stroop maken, lunchen en wandelen.  

 

Maandag 22 november 

Kookworkshop op de Kookzolder bij Paul Boeijen te Voeren.  

 

De vouchers voor de film in bioscoop Vue te Kerkrade zijn nog tot 30 

november te gebruiken. 

 

Maandag 20 december  

Kerst met Kadootjes  

 

Meer informatie is op te vragen bij het bestuur van ZijActief Reijmerstok. 

 

Tot ziens!! 

 

Marlies, Marion, Paula, Elian en Ria. 

 

 

 

 

 



ZITTING                      

mit Proclamatie nuuj prinsenpaar 
 

Zotterdig 8 januari 
15:11 oer I ‘Gemeenschapshoes A Gen Ing’ 

 
Mit optrejes van os eige Remmersjtokse jeugd 

 
Uiteraard houwe veer rekening mit de dan geldende 

coronamaatregele. 
 

 
 
 

Beleefd  
oetgenudigd 

 

Prins Tygo I 

en  

Prinses Lisa I 

 

 
 
 
 
 
 

Rond de feesdaag kome veer langs veur us joarlijkse donateursactie 

Veer wunsche uch alvas schun feesdage  
en e good en gezond 2022! 

 



Kerkdiensten voor de maand oktober: 

  

Zondag 3 oktober, 11.00 uur 

 Opgeluisterd door Fanfare St. Franciscus 

  Lector: Jos Hendriks 

  Voor de leden en overleden leden van fanfare St. Franciscus 

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

  Jaardienst voor Pastoor Huijts (stichting) 

  Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting) 

 Jaardienst Piet Duizings en tevens voor Gertrude Duizings-De Bie 

  Voor Jos en Harry Eussen en overleden grootouders 

 

Woensdag 6 oktober, 10.00 uur 

 

Zondag 10 oktober, 9.30 uur 

 Orgelspel door Chris Wouters 

  Lector: Ankie Wesselius 

 Jaardienst voor Frans Lacroix, Catharine Lacroix-Schreurs en  

 zoon Eugene, Barbara Lacroix en Josef Lacroix (stichting)  

 Jaardienst voor Joseph Huijnen en tevens voor Anna Huijnen- 

 Jacobs (stichting) 

  Voor de familie Lacroix-Boschouwers (stichting) 

 

Woensdag 13 oktober, 10.00 uur 

 

Zaterdag 16 oktober, 17.30 uur 

 Orgelspel door Chris Wouters 

  Lector: Marlies Kicheleer 

  Jaardienst voor Ger Slenter-Houben, echtgenote van Sjuf Slenter 

  

Woensdag 20 oktober, 10.00 uur 

 

Zaterdag 23 oktober, 19.00 uur 

 Orgelspel door Chris Wouters 

  Lector: Marit Stekelenburg 

  Jaardienst voor ouders Mannens-Horsmans en overleden  

  familieleden 

  Eerste jaardienst voor Jac Vleugels, en tevens voor echtgenote 

  Lena Vleugels-Kroonen 



Woensdag 27 oktober, 10.00 uur 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Zondag 31 oktober, 15.30 uur Allerheiligen 

Orgelspel door Chris Wouters 

Lector: Groep Avondwake 

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 Emiel en Maria Broers-Huijnen en schoonzoon Kees 

 

 

Kerkdiensten voor de maand november: 

    

Woensdag 3 november, 10.00 uur 

 

Zondag 7 november, 9.30 uur 

 Muziek door Eric Lemlijn 

  Lector: Jos Hendriks 

Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting) 

 Jaardienst voor de ouders van Haren-Gijsens (stichting) 

 

Woensdag 10 november, 10.00 uur 

 

Zaterdag 13 november, 19.00 uur  

 Orgelspel door Chris Wouters 

  Lector: Marit Stekelenburg 

Jaardienst voor de ouders Degandt-Fourgeaux en zoon Robert (st) 

 

Woensdag 17 november, 10.00 uur 

 

Zondag 21 november, 9.30 uur 

 Orgelspel door Chris Wouters 

  Lector: Marjo Lacroix 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 
 

Woensdag 24 november, 10.00 uur 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 



Zaterdag 27 november, 19.00 uur 

Orgelspel door Chris Wouters 

Lector: Ankie Wesselius 

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) 

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

Terugblik op  de Open Kerkendag 

 

Op zaterdag 11 september was onze kerk open voor bezoekers, in het kader 

van Open Monumentendag. Om en nabij de 50 personen hebben de kerk 

bezocht, en allen waren onder de indruk van zo’n mooie kerk in het 

Limburgse Heuvelland.  

 

De liefhebbers van kerkelijke kunst en - historie waren goed 

vertegenwoordigd, en er werden interessante gesprekken gevoerd. De 

meeste bezoekers hadden de overige vier kerken van de route (in het teken 

van de kunst van Charles Eyck) bezocht, of gingen dit nog doen. 

 

Dankzij een prachtige diaserie door Jac Croonen vervaardigd en door 

Nicole Lacroix geschikt gemaakt voor presentatie op een groot 

beeldscherm, konden de bezoekers uitstekend kennis nemen van een korte 

uitleg bij de kruiswegstaties van Charles Eyck, bij de prachtige 

muurschilderingen van Joan Collette en van enige historische feiten uit de 

geschiedenis van de kerk. 

 

Gelukkig kunnen we tussen al deze bijzondere kunst nog steeds met jong 

en oud parochie zijn en de eucharistie vieren. Laten we daar vooral 

dankbaar voor zijn, samen met pastoor Tervoort, en in de toekomst met 

kapelaan Dassen. 

 

Ankie Wesselius. 

 

 

Voor Heilige Missen in de parochies Banholt, Noorbeek, Margraten, 

Scheulder, Mheer en St. Geertruid, zie website: clusterterlinden.nl 

onder clusterinformatie, misrooster. 

 



Fanfare St. Franciscus 

 

3 oktober is het weer tijd voor de Franciscuskermis.  

Om 11 uur zullen we de H mis opluisteren. We hebben 

een leuk muzikaal programma geoefend om uit te 

voeren!  

 

De komende weken duiken we tevens in ons muzikaal 

archief en gaan opzoek naar die pareltjes, 

herinneringen en kenmerkende muziek van de afgelopen 70 jaar fanfare. 

We zijn reuze benieuwd wat we allemaal gaan vinden in het archief. In het 

voorjaar nemen we u graag mee terug in de tijd. Later meer informatie 

hierover. 

 

Maar ook starten we weer met het oefenen van Kerstmuziek. Kerst het 

klinkt nog ver weg, maar we hopen dat we dit jaar weer samen met onze 

families deze dagen samen mogen vieren. Het samen vieren hebben wij 

namelijk gemist en daarom willen we graag Kerst met jullie vieren en wel 

op maandag 27 december. Rond +/- 18:30 uur zullen we starten met onze 

activiteit. We gaan aan de wandel door ons mooie Reijmerstok! Op diverse 

plaatsen zal er muziek klinken of zult u verrast worden. Reserveer dus al 

27 december! Jong en oud kan meedoen, bent u iets minder goed ter been, 

geen probleem dan zullen we ook voor u een manier vinden dat u toch een 

gedeelte van de tocht kunt beleven. Laten we Kerst in Reijmerstok samen 

vieren! 

 

U heeft inmiddels al onze bief ontvangen met de 

vraag of u ons wil steunen door sponsorpunten aan 

onze vereniging te schenken van Plus Kleijnen in 

Margraten en Gulpen. We hopen dat we vele 

sponsorpunten mogen ontvangen! 



Ook doen we mee met de Rabobank Club support actie. Ben je lid van de 

Rabobank? Steun je dan onze vereniging? Je kan tussen  4 en 25 oktober 

een stem op ons uitbrengen! Hou je Rabobank post goed in de gaten want 

je ontvangt hiervan een bericht hoe je kunt gaan stemmen! 

 
We pakken het culturele leven weer op. We zijn weer bezig met het maken 

van muziek, durven weer iets te organiseren en kijken weer vol vertrouwen 

naar de toekomst. 2022 het jaar van de 11de editie van de poorten, het jaar 

waarin we weer concerten kunnen uitvoeren het jaar dat we weer kunnen 

deelnemen aan het dorpsleven als vereniging. Durft u met ons mee te 

dromen? Noteer dan alvast 6 juni 2022 in uw agenda voor de Poorten en 

blok uw agenda alvast om samen met ons als vrijwilliger deze poorten voor 

te bereiden, uit te voeren en weer op te ruimen! Tot snel! 

 

Met muzikale groet,  

Fanfare St. Franciscus 

 

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

 

Heilige missen in de volgende maanden: 

 

Zondag 5 december, 11.00 uur 

Zondag 12 december, 9.30 uur 

Zaterdag 18 december, 19.00 uur 

Vrijdag 24 december, 21.00 uur  Nachtmis 

Zaterdag 25 december, 9.30 uur 1e Kerstdag 

Zondag 26 december, 9.30 uur  2e Kerstdag 

Zaterdag 1 januari, 11.00 uur  Nieuwjaarsdag 

Zondag 9 januari, 9.30 uur 

Zaterdag 15 januari, 19.00 uur 

Zondag 23 januari, 11.00 uur 

Zondag 30 januari, 11.00 uur 

 



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


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 (dec-jan), 

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

Zie ook onze website: www.clusterterlinden.nl 

mailto:jefbw9@gmail.com
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