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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.       

 
 

 

Wij wensen iedereen fijne Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2022!!! 

 

Hou vol, blijf gezond en zorg voor elkaar. 
 

Het bestuur van ZIJ AKTIEF REIJMERSTOK, 

 
Marlies, Marion, Paula, Elian en Ria.       

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kerstmis 2021 

Eerstdaags mogen we advent en kerstmis vieren. Voor de tweede maal 

tijdens de Covid-19-pandemie. De terugkeer naar de normaliteit gaat 

minder snel dan we hoopten. De vele maatregelen en protocollen vragen 

ons wijselijk om afstand te houden. We hebben ons leven anders moeten 

inrichten. Zowel thuis als op school, op het werk, in de kerk en in het 

verenigingsleven verlangen we weer naar “het oude normaal”.  We 

verlangen naar fysieke geborgenheid en echt samen leven. We beseffen 

eens te meer dat niet alles maakbaar is. 

Hoe zat het ook weer met kerstmis? Kun je kerstsfeer maken of kopen? In 

de winkels is alles te krijgen wat nodig is voor de Kerstsfeer.  Dennebomen 

en lichtjes, ballen en slingers en alle ingrediënten voor een heerlijk 

feestdiner. “I am dreaming of a white Christmas” klinkt misschien op de 

achtergrond. Maar het zal wel weer te warm zijn, dit jaar. Misschien dat we 

met de spuitbus de ramen wit kunnen spuiten? Doen alsof? 

Wat hebben we ervan gemaakt, van Kerstmis?  Door te veel glitter en 

glamour sneeuwt Kerstmis onder. Want het  wezenlijke van Kerstmis kun 

je niet kopen. En kun je niet maken. Het moet je geschonken worden. En 

het wordt ons geschonken als je je nog verwonderen kunt... “Een Kind is 

ons geboren” (Jes. 9,5), klinkt het in onze kerken. Ieder kind: een klein 

wonder.  Wie het in z'n armen neemt beseft opeens hoe kostbaar een 

mensenkind is, hoe belangrijk zorgende handen zijn en hoe afhankelijk de 

een van de ander. Een kind doet je je stoerheid afleggen. Het roept 

verwondering op en maakt het beste in je wakker. 

Hoe kan het toch? De grote God die het heelal vervult, heeft zich klein 

gemaakt. Niet groter dan de maat van Maria’s schoot. Herders en wijzen 

raken niet uitgekeken op dat Kind, Gods eigen Zoon, liggend op stro. 

Laten we ons verwonderen over wat er van dit Kind gezegd wordt. Wie er 

zich over verbaast wie het Jezuskind is, wordt er stil van en richt zijn leven 

er naar in. Kerstmis is meer dan sfeer. Kerstmis heeft vooral met 

verwondering van doen en met verandering van leefstijl. Laten we ons in 

de advent heel bewust voorbereiden op de geboorte van Jezus. 

Kapelaan Dassen 

 



      

 
 

 



Taakverdeling kapelaan en pastoor 

Vanaf 1 oktober is kapelaan Dassen werkzaam in ons parochieverband. 

Samen zijn wij werkzaam in zeven dorpen. Vanaf 1 januari hebben wij 

onze taken per parochiegemeenschap verdeeld. Kapelaan Dassen wordt 

dan "eerstaanspreekbare priester" voor Reijmerstok en Scheulder. Nadat 

pastoor Janssen is verhuisd zal de kapelaan gaan wonen in de pastorie van 

Margraten en krijgt hij ook Margraten er bij. Ondergetekende zal 

"eerstaanspreekbare priester" zijn voor Banholt, Mheer, Noorbeek en sint 

Geertruid. 

De keuze heeft te maken met factoren als ligging, maar vooral ook dat de 

kinderen van Noorbeek, Mheer en Banholt op dezelfde school zitten, 

bijvoorbeeld ivm de Eerste Communie en Vormsel,voor de kinderen van 

Scheulder, Margraten en voor een deel Reijmerstok geldt hetzelfde. Tevens 

speelt een rol dat de kapelaan twee dagen per week les geeft op Rolduc. 

"Eerstaanspreekbaar" wil letterlijk zeggen ivm uitvaarten, huwelijken, 

dopen, verenigingen, gezinsvieringen, eerste communie en vormsel en niet 

te vergeten de vrijwilligers is hij de contactpersoon. 

Bestuurlijk verandert er niets, ondergetekende blijft eindverantwoordelijke 

voor alle parochies en voorzitter van het Kerkbestuur en de 

parochiebesturen. Uiteraard blijven wij rouleren tussen alle kerken bij het 

vieren van de Heilige Mis. 

pastoor Tervoort 

 

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

 

Het parochiebestuur van Reijmerstok 

wenst u fijne feestdagen en een  

gezond en gelukkig 2022 

  

 



Uit het contactblad van Mill Hill, editie herfst 2021: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Goede mensen van Reijmerstok, 

Sinds 1 oktober mag ik pastoor Tervoort en pastoor Janssen helpen in de 

zeven parochies die aan ons zijn toevertrouwd. Als geboren 

Maastrichtenaar was ik al op jonge leeftijd bekend met het Mergelland. 

Maar de afgelopen weken heb ik dit fraaie deel van Zuid-Limburg met haar 

gastvrije bewoners nog beter leren kennen. Dankbaar ben ik, dat ik een zo 

een mooie streek mag wonen, leven en werken. 

Intussen heb ik in elke parochie al mensen mogen leren kennen. Deze 

ontmoetingen deden mij  ervaren hoe hecht de gemeenschappen zijn en 

hoe bewust men is van de eigenheid en van de rijke historie. Maar hoe 

verschillend we ook  mogen zijn, we mogen niet uit het oog verliezen wat 

we delen. Voor ons als gelovigen is dat op de eerste plaats het geloof in 

Jezus Christus. 

We mogen zijn Blijde Boodschap uitdragen in woord en daad. Geloven 

maakt je gelukkig. Heel veel mensen ook in onze streek zijn op zoek naar 

geluk. Door samen te werken en krachten te bundelen kunnen we laten 

zien waarom Jezus Christus zo belangrijk voor ons is. Zo kunnen we actief 

en met nieuw elan naar buiten treden. Zodat we niet alleen in onze kerken 

zichtbaar zijn, maar ook daarbuiten. Daar mogen we samen de schouders 

onder zetten. 

Ik vertrouw op een goede samenwerking en ik hoop veel van u te leren. 

Maar bovenal hoop ik dat we mogen groeien in geloof, hoop en liefde. 

 

Kapelaan Dassen 

 

 

 

 

 

 



Kerkdiensten voor de maand december:  

 

Woensdag 1 december, 10.00 uur 

 

Zondag 5 december, 11.00 uur 

 Muziek door Eric Lemlijn 

  Lector: Marlies Kicheleer 

  Jaardienst voor Anne Slenter 

  Voor de overledenen van de familie Lemlijn-Narinx 

  Voor Frans Canisius en ouders Croonen-Prevoo 

 

Woensdag 8 december, 10.00 uur 

 

Zondag 12 december, 9.30 uur 

 Muziek door Eric Lemlijn 

  Lector: Jos Hendriks 

 Jaardienst voor Juf en Miet Noteboren, tevens verjaardag van Juf    

  Noteboren (stichting)  

 

Woensdag 15 december, 10.00 uur 

 

Zaterdag 18 december, 19.00 uur 

 Muziek door Eric Lemlijn 

  Lector: Ankie Wesselius 

 Voor Annie en Harrie Wouters-de Bie (stichting)    

  Jaardienst voor Jac en Hermien Lardinois-Royen 

  Jaardienst voor Jan en Agnes Roijen-Reinders en zoon Jo,  

  tevens voor Bernadette, Annie en Jos 

  Jaardienst voor Hugo Hupperichs, tevens voor Ruud Hupperichs 
 

Woensdag 22 december, 10.00 uur 

 

Vrijdag 24 december, 21.00 uur  Nachtmis 

 Orgelspel door Chris Wouters 

  Lector: Marjo Lacroix 

  Voor Harry en Jos Eussen 

  Voor de ouders Kikken-Huntjens 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 



 

Zaterdag 25 december, 9.30 uur 1e Kerstdag 

 Muziek door Eric Lemlijn 

  Lector: Marit Stekelenburg 

  Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting) 

 Voor Rene Graat 

 

Zondag 26 december, 9.30 uur  2e Kerstdag  

  Woord- en Communiedienst 

 Orgelspel door Chris Wouters 

  Voor de overledenen van de familie Goessens-Pricken 

 

Woensdag 29 december, 10.00 uur 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Kerkdiensten voor de maand januari: 

 

Zaterdag 1 januari, 11.00 uur  Nieuwjaarsdag 

 Muziek door Eric Lemlijn 

  Lector: Marlies Kicheleer 

 
Woensdag 5 januari, 10.00 uur 

 

Zondag 9 januari, 9.30 uur 

 Orgelspel door Chris Wouters 

  Lector: Ankie Wesselius 

 Jaardienst voor Luuk Royen (stichting)  

 

Woensdag 12 januari, 10.00 uur 

 

Zaterdag 15 januari, 19.00 uur Kermis (St. Antonius) met broodzegening 

 Orgelspel door Chris Wouters 

  Lector: Marit Stekelenburg 

 Voor Maria Catherina Wouters-Lemmerlijn en Giel Wouters (st) 

            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 19 januari, 10.00 uur 

 

Zondag 23 januari, 11.00 uur 

 Orgelspel door Chris Wouters 

  Lector: Marjo Lacroix 

  Voor Frans Canisius, namens de gymclub 

 

Woensdag 26 januari, 10.00 uur 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Zondag 30 januari, 11.00 uur 

 Orgelspel door Chris Wouters 

  Lector: Jos Hendriks 

  Jaardienst voor Anna Huijnen-Jacobs, tevens voor Joseph Huijnen 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

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

 
 

Cato Slenter stopt als kosteres 

 

Onlangs heeft Cato Slenter besloten om 

te stoppen met haar taken als kosteres.  

 

Vele jaren was Cato onlosmakelijk verbonden 

met onze kerk. Vrijwel dagelijks kwam zij 

er. De werkzaamheden die zij deed, zijn te 

veel om hier op te noemen. Altijd konden wij 

rekenen op Cato. 

 

Wij zijn Cato ontzettend dankbaar voor alles 

wat zij voor onze parochie gedaan heeft. 

Op een later tijdstip willen we hier graag  

nadere aandacht aan besteden. 

 

 

Parochiebestuur Reijmerstok 

 

 



Fanfare St. Franciscus 

 

We hebben weer een uitvoering gehad. Het was 

genieten! Samen muziek kunnen maken in de kerk op 

zondag 3 oktober. Het was guur en winderig buiten 

maar dat mocht de pret niet drukken. We bezochten 

het kerkhof niet maar speelden de muziek in de kerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afgelopen weken liepen er twee acties waarbij onze vereniging niet 

vergeten werd. Zo haalden we een mooi bedrag op tijdens de Rabo 

clubsupport. We bedanken dan ook alle Rabobankleden die ons een stem 

hebben gegeven!. Ook zijn er vele sponsorpunten van de Plus actie 

ingeleverd voor onze vereniging. Dank jullie wel! 

 



Onze volgende activiteit was al georganiseerde en de leden waren 

enthousiast maar helaas kan onze jaarlijkse cecilia avond niet doorgaan.  

 

Kerst in Reijmerstok staat in de startblokken. Maar kan het doorgaan????   

 
 

We zullen door middel van een dorpsbrief laten weten of het doorgaat of 

volg ons op social media voor het laatste nieuws! 

 

 



Op 4 januari zouden we graag weer een open Nieuwjaars repetitie willen 

houden maar ook dit is afwachten en we zullen u laten weten of dit door 

kan gaan. Maar zet de datum alvast met potlood in uw agenda.  

 

15 januari 19 uur zijn we voornemens om de H mis op te luisteren in de 

kerk. Het zou een bijzonder optreden worden met een gast maar ook dit is 

onzeker.  

 

Helaas kunnen we bijna alleen maar onzekerheden met u delen. Met 

zekerheid kunnen we wel zeggen dat we hopen dat iedereen gezond blijft 

en we over een tijd kunnen terugkijken op deze periode onder het genot 

van een drankje al luisterend naar onze muziek.  

 

We wensen u allen gezellige 

feestdagen toe en een 

spetterende jaarwisseling! 

 

Tot snel!  
 

 

Met muzikale groet,  

Fanfare St. Franciscus 

 

 

 

 

 

Bij het samenstellen van dit parochiecontact, zijn de misdatums vanaf 

februari 2022 nog niet gepland. Zodra deze bekend zijn, worden ze 

gepubliceerd op onze website: clusterterlinden.nl onder clusterinformatie, 

misrooster. 

 

 

 

 

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

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

onder clusterinformatie, misrooster. 

 



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 

 

Kapelaan Eugene Dassen      043-8521241 / 06-25362791

      rkk@ziggo.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: Deze kunt u schriftelijk opgeven bij Eric Lemlijn.   
 

Belangrijke gebeurtenissen: U kunt contact opnemen met onze kapelaan 

voor o.a.: Doopsel / Ziekenbezoek / Huwelijksmis / Begrafenis / Doorgeven 

van (langdurig) zieken / Toedienen van sacramenten  
 

Kerkgebouw en Kerkhof: 

- Kosters zijn: 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 (feb-mrt), 

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

Zie ook onze website: www.clusterterlinden.nl 
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