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“WIJ ZIJN SAMEN ONDERWEG” deel 2 

Paus Franciscus roept ons op om te luisteren naar wat er leeft bij onszelf, 

bij de ander en in de Kerk. In de februari editie van dit blaadje kon u er al 

over lezen. Intussen zijn vertegenwoordigers uit de zeven samenwerkende 

parochies samengekomen. We hebben ons gebogen over een aantal 

thema’s die ons kunnen helpen in gesprek te komen met elkaar. 

Omdat we graag willen luisteren naar wat de mensen in onze parochies 

bezighoudt en bezielt hebben we een tweetal vragenlijsten opgesteld. De 

eerste vragenlijst met veel meerkeuzevragen vraagt niet veel van uw tijd. 

Het zou fijn zijn als u die zou willen invullen. Heeft u de smaak te pakken 

en wilt u meer met ons delen, dan hebben we nog een tweede vragenlijst 

voor u. U kunt te vragenlijsten vinden op de website van de parochie, maar 

ook in onze kerken liggen de vragenlijsten in april voor u gereed. Vraag er 

gerust naar. De ingevulde vragenlijsten kunt u (anoniem) deponeren in de 

brievenbus bij Marjo Lacroix (Brede Hoolstraat 8) of in de kerk.  

Door elkaar te ontmoeten, naar elkaar te luisteren en te onderscheiden kan 

er meer besef en inzicht groeien. Alleen dan kunnen we vanuit onze band 

met Jezus een antwoord zoeken op de uitdagingen van onze tijd. Zo 

kunnen we van elkaar leren hoe we het geloof intens kunnen beleven en 

uitdragen in ons leven. 

We zijn benieuwd naar uw ideëen over hoe wij samen op weg kunnen gaan 

naar de toekomst. Daarom dank voor uw meedenken en meedoen! 

Kapelaan Dassen  

Eerste Heilige Communie en Vormsel 

 

De Reijmerstokse jeugd gaat naar scholen in omringende dorpen. Om die 

reden is het voor ons vaak moeilijk om vast te stellen welke kinderen in 

aanmerking komen voor de Eerste Heilige Communie en het Vormsel.  

 

Wilt u dat uw kinderen hieraan deelnemen of hebt u vragen hierover, neem 

dan gerust contact op met iemand van het Parochiebestuur. 

Het Parochiebestuur. 



 

 

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

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

onder clusterinformatie, misrooster. 

 

 

 

                    

Jaarprogramma 2022 

 

Dinsdag 22 maart: Filmavond Vue te Kerkrade 

 

Maandag 11 april: Workshop bloemschikken 

Aanvang 19.30 u Gemeenschapshuis A gen Ing 

 

Maandag 9 mei 19.30 u: Demonstratie bij de schaapskooi te Epen. 

 

21 juni: Ledendag Naar de Floriade Almere. 

 

27 juni: wandeling in Moelingen rond de  Berwien. 

Bij Ijssalon MêrSy  koffie en drankje. 

 

Zaterdag 17 september uitstapje: 

Pompoenen en tuinen in Midden-Limburg. 

 

10 Oktober: Lezing over Wensambulance.  

Aanvang 19.30 u Gemeenschapshuis A gen Ing 

 

Zaterdag 10 december: Kerstaktiviteit.  

 

Aan verschillende activiteiten kunnen ook niet-leden deelnemen.  

Meer informatie opvragen bij het bestuur: Marlies, Marion, Paula, Elian en 

Ria. 



Op 11 april is het twee jaar  

geleden dat pastoor René  

Graat is overleden.  

 

Hiernaast ziet u een afbeelding  

van de gedenkplaten die wij  

hebben laten maken. Deze zijn  

op het kerkhof van Reijmerstok  

en in de kapel van Terlinden  

geplaatst. Opdat we hem  

nooit zullen vergeten. 

 

Het parochiebestuur van  

Reijmerstok 

 

 

 

 

 

Heilige missen in de volgende maanden voor Reijmerstok: 

 

Zondag 5 juni, 11.00 uur 

Zaterdag 11 juni, 19.00 uur 

Zondag 19 juni, 9.30 uur 

Zondag 26 juni, 11.00 uur 

Zaterdag 2 juli, 17.30 uur 

Zondag 10 juli, 9.30 uur 

Maandag 11 juli, 11.00 uur 

Zaterdag 16 juli, 19.00 uur 

Zondag 24 juli, 9.30 uur 

Zondag 31 juli, 11.00 uur 

Zondag 7 augustus, 11.00 uur Kapel Terlinden 

 



Kerkdiensten in de maand april:  

 

 

Zondag 3 april, 11.00 uur 

 Muziek door Eric Lemlijn 

  Lector: Jos Hendriks  

 Jaardienst voor Hubert en Mieneke Gerrekens-Huijnen (stichting) 

  Jaardienst voor Huub Kroonen (stichting) 

 Jaardienst voor Hub Jaminon (stichting) 

 

Woensdag 6 april, 10.00 uur 

 

Zondag 10 april, 11.00 uur Palmzondag 
 Lector: Ankie Wesselius en Marit Stekelenburg 

  Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting) 

 Jaardienst voor Frans Canisius en tevens voor de ouders van  

  familie Canisius-Croonen 

  Jaardienst voor Leon Peerboom 

 
Woensdag 13 april, 10.00 uur 
 

Vrijdag 15 april, 19.00 uur Goede Vrijdag 
 Lector: Marlies Kicheleer 
 

Zaterdag 16 april, 20.30 uur Paaswake 
 Opgeluisterd door Joko 

  Lector: Marjo Lacroix en Marlies Kicheleer 

 Jaardienst voor Rene Graat (stichting) 

 

Zondag 17 april, 9.30 uur Woord- en Communiedienst, 1e paasdag 
 Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor 

  Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen 
 

Maandag 18 april, 9.30 uur 2e paasdag 
 Muziek door Eric Lemlijn 

  Lector: Marit Stekelenburg 

  Voor de overleden ouders Jeanne Maas-Pricken en Hub Maas en  

  voor overleden familieleden 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 



Woensdag 20 april, 10.00 uur 

  Voor Anne Slenter vanwege haar geboortedatum 

 

Zondag 24 april, 9.30 uur 
 Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor 

  Lector: Ankie Wesselius 

 Jaardienst voor Paulus Slenter en Maria Slenter-Essers en voor  

  Pater Jean Slenter (stichting) 

 Jaardienst voor Broeder Sjef Slenter (stichting) 

  Op een ander tijdstip, doop van Vic Lacroix 
 
Woensdag 27 april, 10.00 uur 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

 

 Kerkdiensten in de maand mei: 

 

Zondag 1 mei, 11.00 uur 
 Orgelspel door Chris Wouters 

  Lector: Jos Hendriks 

 Jaardienst voor Alfons Huijnen en Anna Huijnen-Wouters (st.) 

  Voor Harry en Jos Eussen 

  Voor Maria Peerboom oftewel zuster Luciano, vanwege haar  

  geboortedag 

 
Woensdag 4 mei, 10.00 uur 

 

Zaterdag 7 mei, 8.30 uur Heilige mis bij de kapel van Terlinden 

 

Zondag 8 mei, 9.30 uur 

 Opgeluisterd door Reijmerklank 

  Lector: Ankie Wesselius 

 Voor Annie en Harrie Wouters-Debie (stichting) 

 Jaardienst voor Pierre Kroonen en Laura Kroonen-van den Hove 

  (stichting) 

  Mis uit dankbaarheid 

  Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Zaterdag 14 mei, 8.30 uur Heilige mis bij de kapel van Terlinden 



Woensdag 11 mei, 10.00 uur 

 

Zondag 15 mei, 11.00 uur 
 Orgelspel door Chris Wouters 

  Lector: Marjo Lacroix 

 Jaardienst voor Pierre Jaminon (stichting) 

  Voor de overledenen van de familie Goessens-Pricken 

 Op een ander tijdstip, doop van July Didden 

 
Woensdag 18 mei, 10.00 uur 

 

Zaterdag 21 mei, 8.30 uur Heilige mis bij de kapel van Terlinden 

 

Zaterdag 21 mei, 19.00 uur 
 Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor 

  Lector: Marlies Kicheleer 

 
Woensdag 25 mei, 10.00 uur 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Zaterdag 28 mei, 8.30 uur Heilige mis bij de kapel van Terlinden 

 

Zondag 29 mei, 9.30 uur 
 Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor 

  Lector: Jos Henkriks 

 Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen 

  

 

  

 

 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. 



Fanfare St. Franciscus 

 

Na 14 weken stil te zijn geweest mochten we op  

8 februari samen muziek maken. Na die lange stilte 

geniet je er nog meer van en we geloofden het zelf 

niet, maar die eerste repetitie klonk niet slecht! 

 

Meteen werd er gekeken naar het muziekprogramma, 

waar wordt aan gewerkt en wanneer mogen we weer 

de muziek delen met iedereen.  

 

Maar ook werd het vertrouwen groter dat de Poorten dit jaar door kunnen 

gaan. We hebben u wellicht al thuis ontmoet tijdens de ronde door het dorp 

voor vrijwilligers. Hebben we je gemist en wil je graag een steentje 

bijdragen voor een vereniging meld je dan aan via 

secretaris@fanfarereijmerstok.nl.  

 

Ook vergeten we niet de KiDZ voor en tijdens de Poorten van Reijmerstok. 

Daarom zijn er een viertal workshops georganiseerd: 

 

Workshop Aju Paraplu….. 

Wanneer:  Zaterdag 16 april 14:00 uur 15:30 uur 

Waar:  Gemeenschapshuis A gen Ing Reijmerstok 

Wie:  4-14 jaar 

Kosten: €5,- per kind 

 

Workshop Schilderen op muziek…. 

Wanneer: Zaterdag 30 april 13:00 tot 14:30 uur of 14:45 tot 16:15 

(afhankelijk van aantal aanmeldingen) 

Waar:  Gemeenschapshuis A gen Ing Reijmerstok 

Wie:  4-8 jaar 

Kosten: € 5,- per kind 

 

Performance Dierenliedjes….. 

Wanneer: Zaterdag 7 mei 15:30 tot 16:15 uur 

Waar:   Gemeenschapshuis A gen Ing Reijmerstok 

Wie:  2-8 jaar (ouders zijn welkom om te blijven) 

Kosten: €2,- per kind 
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Workshop Tuin totem-de-botem …. 

Wanneer: Zaterdag 14 mei 

>10 jaar 13:00 uur - 15:30 uur (zaag, houtvijl, hamer) 

< 10 jaar 13:00 uur - 14:30 uur 

Waar:  De Puthof (Reijmerstokkerdorpsstraat 130 Reijmerstok) 

Wie:  8-14 jaar 

Kosten: €5,- per kind 

 

Meld je aan vóór 3 april en stuur een mail naar 

kidz@fanfarereijmerstok.nl of via een briefje in de brievenbus, Putveld 14  

en geef hierin het volgende aan: 

 

Naam kind:……. 

Leeftijd kind: ….. 

Wil deelnemen aan de workshop(s): ……. 

Ik …… help graag mee als vrijwilliger op: ……. 

Email adres: …….. 

Het bedrag kan overgemaakt worden nadat we de deelname hebben 

bevestigd.  

 

 
Op 23 april gaan we wandelen naar het klooster Priorij Regina Pacis in 

Valkenburg. We lopen een noveen voor goed weer met de Poorten. De 

wandeling start om 9:30 uur op het pastoor Graat plein en is +/- 9 km Als 

je je aanmeldt via secretaris@fanfarereijmerstok.nl wordt er voor gezorgd 

dat je indien je dit wenst wordt opgehaald in Valkenburg en weer naar 

Reijmerstok wordt gebracht. Loop gezellig met ons mee! We worden dit 

keer om 11:30 uur verwacht en van 11:45 to1 12:00 uur zullen we samen 

met de zusters bidden, hierna bieden ze ons koffie aan.  

 

27 april vieren we de gemeentelijke koningsdag in Reijmerstok. De 

fanfare zal hierbij aanwezig zijn voor de muzikale noot! We zijn reuze 

benieuwd welke gedecoreerden we mogen ontvangen in ons 

gemeenschapshuis! Zou er oranje bitter zijn…… 

mailto:kidz@fanfarereijmerstok.nl


We nodigen u allen graag uit op ons BBQ concert op 15 mei 15:30 uur, 

gemeenschapshuis A gen Ing. We willen graag samen met jullie vieren dat 

er weer muziek klinkt en dat we als dorpsgenoten weer bij elkaar kunnen 

komen. Daarom zal er muziek gemaakt worden door onze eigen fanfare, 

aangevuld met onze leerlingen en zullen de slagwerkleerlingen een eigen 

optreden verzorgen. Ook zal de fototentoonstelling 70 jaar fanfare opnieuw 

getoond worden. Maar dat is nog niet alles! Er zal een BBQ aanwezig zijn, 

verzorgd door Guido van Chefs Food2.0. En deze BBQ zal voor iedereen 

Gratis zijn! Als fanfare bieden we u dus een BBQ aan, kom gezellig met 

ons mee eten! Tijdens het eten zal er ook nog gezorgd worden voor 

gezellige achtergrond muziek door Sensation. Jong en oud, iedereen is van 

harte welkom. Laten we samen de muziek en de vrijheid vieren! 

 

Aanmelden voor de gratis BBQ kan door je naam en aantal personen te 

mailen naar secretaris@fanfarereijmerstok.nl of door een briefje in de 

brievenbus van Putveld 14. Aanmelden vóór 9 mei! 

 

De dag na ons BBQ concert nodigen we alle vrijwilligers en poorthouders 

uit die meehelpen tijdens de poorten. We nemen u die avond al mee 

richting 6 juni! Maandag 16 mei 19:30 uur gemeenschapshuis A gen Ing! 

 

6 juni is het dan zover de 11de editie 

van Kunstexpositie De Poorten van 

Reijmerstok! Wilt u al iets weten 

over de kunstenaars volg ons dan op 

facebook of instagram. Uiteraard 

zullen we u nog verder informeren 

met de dorpsbrief over alle 

activiteiten op die dag! Maar hierbij 

al een aantal feiten. We hebben maar 

liefst 37 locaties! 70 kunstenaars 

afkomstig uit het hele land, op het 

kaartje zie je waar de kunstenaars 

vandaan komen. Ook is er weer een 

muziekprogramma in de kerk en 

leuke activiteiten op het KiDZ plein. 

Er is weer een breed aanbod aan 

drankjes en hapjes en op diverse 

locaties zal er muziek klinken.  
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In de aanloop naar de poorten zal er nog een tijdelijk kunstwerk worden 

gerealiseerd op de parkeerplaats bij A gen Ing. Dit wordt gerealiseerd door 

Jonathan Wanders met de vrijwilligers van het project Community Art 

Project Reijmerstok. Later dit jaar zal er ook nog een permanent kunstwerk 

worden gerealiseerd door deze werkgroep. Dit project wordt mogelijk 

gemaakt door het VSB fonds, Prins Bernhard cultuurfonds, Kanunnik 

Salden Nieuwenhof, Kern met pit, gemeente Gulpen-Wittem, Kernoverleg 

Reijmerstok en de Provincie Limburg.  

 

Ook loopt er nog een project, welke los staat van bovenstaand project, ter 

nagedachtenis aan Esther Loffeld. Als poorten- en kunst-comité lid droeg 

ze het evenement en het dorp een warm hart toe. Dit heeft ze ook na haar 

overlijden laten blijken door een bedrag na te laten met als doel iets 

permanents te realiseren in Reijmerstok met als thema kunst. Er zal een 

kunstroute worden gerealiseerd die steeds zal worden uitgebreid / 

vernieuwd met steeds in onze gedachten hoe Esther dit voor zich zag. Ook 

het buurtfonds van de Postcode Loterij steunt ons hier financieel in. 

Tijdens de poorten zal er een memorial worden ingericht en in de loop van 

het jaar zal de kunstroute 

verder worden gerealiseerd.  

 

Op 20 juni gaan we de 

poorten evalueren met een 

gezellige avond in 

gemeenschapshuis A gen Ing. 

 

Op 1 juli gaan we richting 

Slenaken. Hier zullen we 

samen met de fanfare van 

Slenaken een concert 

verzorgen, noteer deze datum 

dus ook al in uw agenda.  

 

Tot snel!  
 

Met muzikale groet,  

Fanfare St. Franciscus 

 



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) ……………………………….  
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Vastenactie  

Vastenactie 2022 staat dit jaar in het teken van landrechten. Dagelijks 
worden op veel plaatsen in de wereld kleine boeren, indianen en andere 
mensen gedwongen te vertrekken van hun vertrouwde plek. Mensen die 
een veilig thuis hadden, een stukje land dat al eeuwen lang door hun 
voorouders  werd bewerkt. Mensen die zonder pardon van de een op de 
andere dag van hun land worden afgezet. Overheden of grote 
ondernemingen nemen hun land in bezit voor bijvoorbeeld het aanleggen 
van grote palmolieplantages of de bouw van een waterkrachtcentrale. Of 
omdat er waardevolle  delfstoffen in de grond zitten. Niet zelden worden 
die mensen met geweld van hun hebben en houden beroofd. En daarmee 

ook van hun levensonderhoud en identiteit. 

Landonteigening voor aanleg van plantages met slechts één gewas leidt 
tot vermindering van de biodiversiteit.  Grootschalige houtkap en 
monocultuur hebben ernstige gevolgen voor milieu en klimaat. De 
uitstoot van broeikasgas neemt toe wat bijdraagt aan klimaatverandering. 
Om dat te voorkomen is het belangrijk de landrechten van lokale 
gemeenschappen te beschermen. 

Vastenactie steunt projecten die met landrechten te maken hebben. Dit jaar 

staan bij die actie drie projecten bijzonder in de schijnwerpers: Maya’s in 

Guatemala die bedreigd worden door de bouw van waterkrachtcentrales, 

Syrische gezinnen die in een vluchtelingenkamp in Libanon wonen en 

kleine boeren die in het noordoosten van Brazilië een bestaan proberen op 

te bouwen. Laten we ons samen inzetten voor mensen die opkomen voor 

hun rechten.  

Helaas moeten wij u laten weten, dat het ons niet meer gaat lukken om 
de gebruikelijke huis-aan-huis inzameling te houden. Meerdere leden van 
ons comité kunnen door hun leeftijd en/of  achteruitgaande gezondheid 
niet meer de energie en het enthousiasme opbrengen om de inzameling 
te verzorgen. 

Daar komt nog bij dat veel nieuwkomers in ons dorp weinig of geen 
affiniteit hebben met  acties als de Vastenactie. Ze zeggen dan geen idee 
te hebben waar het over gaat. Er zijn verschillende adressen waar ronduit 



wordt gezegd: daar doe ik niet aan mee. Ook komt het nog al eens voor 
dat  er helemaal niet wordt gereageerd als er wordt aangebeld. 

Er zal dus geen huis-aan-huis inzameling komen. 

Voor degenen, die wel nog een bijdrage aan de Vastenactie willen geven 
bestaat de mogelijkheid om dat te doen via een overboeking op de 
bankrekening van ons comité: IBAN NL42 RABO 0133.5131.06 

Par. Missiecomité Reijmerstok 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



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 (juni-juli), 

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

Zie ook onze website: www.clusterterlinden.nl 
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