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Voorpagina: 

Huldiging van Cato Slenter op zondag 16 januari, vanwege de vele jaren 

inzet als kosteres in onze parochie. Het aangeboden schilderij is gemaakt 

door Rob Goblet. Ook kreeg Cato de bisschoppelijke zegen en een oprecht 

compliment van Bisschop Mgr. Harry Smeets. Cato, nogmaals bedankt!! 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zoeken VERSTERKING 

 

Het Parochiebestuur kan uw hulp gebruiken! Deze hulp kan 

op velerlei manieren. Dat kunnen bestuurstaken zijn, of hulp 

bij onderhoud en andere zaken. Waar liggen uw talenten?? 

 

Hebt u interesse of vragen? Neem dan gerust contact op met 

een van onze bestuursleden. Wij horen graag van u !! 

 

Het parochiebestuur 

“WIJ ZIJN SAMEN ONDERWEG” 

Als zevenjarige zong ik samen met mijn klasgenootjes tijdens de 

communie mis uit volle borst “Wij zijn samen onderweg, alleluja”. Het 

klonk overtuigend en oprecht, toch zijn we niet lang samen onderweg 

geweest. Ieder is zijn eigen weg gegaan, zowel binnen als buiten de kerk. 



De wens van Paus Franciscus is dat we ons in de toekomst weer samen op 

weg begeven. Daarom heeft hij voor 2023 een synode aangekondigd. 

Synode betekent letterlijk “samen onderweg zijn”. Centraal staat de 

toekomst van onze kerk. Paus Franciscus vraagt ons om mee te doen, door 

mee te denken en door in beweging te komen. Want samen onderweg zijn, 

is eigen aan de kerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze samenleving en daarmee ook de kerk ondergaan veel veranderingen. 

Hoe gaan we als christenen daarmee om? Want de kerk dat zijn wij. Maken 

we als geloofsgemeenschap nog deel uit van de gemeenschap? Belangrijk 

is daarom dat we in gesprek gaan met mensen binnen en buiten de kerk en 

bovenal dat we goed naar elkaar luisteren. 

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. In onze zeven 

samenwerkende parochies willen we daarover van gedachten wisselen. En 

zo ons steentje bijdragen. Over onze concrete plannen leest u volgende 

keer meer. 

Wilt u alvast meer weten? Neem dan een kijkje op: https://www.bisdom-

roermond.nl/synode Paus Franciscus rekent op u! 

Kapelaan Dassen  

https://www.bisdom-roermond.nl/synode
https://www.bisdom-roermond.nl/synode


Beste mensen van Reijmerstok en Terlinden, 
 

Wij kunnen nog heel vaak zeggen hoe jammer wij het 
vinden dat ook dit jaar geen traditionele carnavalsactiviteiten 
mogelijk zijn. Eigenlijk willen wij niet meer denken aan wat er 

niet mogelijk is, daarom zijn wij met het bestuur gaan 
nadenken wat er wel mogelijk is. Wij willen iedereen in ons hele dorp 
vragen om samen met ons toch carnaval te vieren dit jaar. Wij zijn 
natuurlijk afhankelijk van de maatregelen die op dat moment gelden en 
wij zullen met diverse scenario’s rekening houden. Wij gaan aan de 
slag met het samenstellen van een leuk programma waar iedereen aan 
mee kan doen, groot en klein.  
Dus noteer alvast in jullie agenda de volgende datums: 
 

Zaterdag 19 februari 2022 
(online) Zitting met proclamatie van het nieuwe prinsenpaar 

 
Vrijdag 25 februari 2022 

(online) Dorpsquiz 
 

Zondag 27 februari 2022 
Dialectmis om 11:00 uur met rondgang door het dorp en 

kinderbingo 
 

Dinsdag 1 maart 2022 
Nog een verrassing 

 
Voor carnaval zullen we nog een flyer verspreiden door het dorp, dus 
hou je brievenbus in de gaten. 
 
Veer wille de carnaval neet verloare loate goan en ozze jeugd 
loate ziej dat carnaval veere op hiel veul maniere kint.  
Vier deer mit os mit! 
 

 

Beleefd oetgenudigd, 
 

Prins Tygo en Prinses Lisa 



MISTIJDEN 

Op 17 januari is de roostercommissie van ons Parochieverband bij elkaar 

geweest. Ondanks dat we niet weten wat de Nederlandse bisschoppen 

adviseren, hebben wij besloten dat de Avondmissen op zaterdag en door de 

week met ingang van het eerste weekeinde van februari weer door zullen 

gaan. 

Wij denken dat dit verantwoord mogelijk is. Uiteraard kan de situatie weer 

verergeren, waardoor misschien ander beleid nodig is. 

U kunt altijd de actuele situatie zien op de site van cluster Terlinden. 

Pastoor tervoort 

 

Vastenactie 2022 

Thema van de Vastenactie 2022 is ‘Landrechten’ met als ondertitel ‘De 

diepe verbondenheid van inheemse volken met hun land’. Ook de 

Limburgse parochie(federaties) dragen hun steentje bij aan de actie. 

Maar liefst 370 miljoen mensen horen tot een inheems volk. Vaak wonen 

ze al generaties lang op de gronden van hun voorouders. Toch worden hun 

rechten regelmatig met voeten getreden, als het gebied waar ze wonen 

wordt opgeëist door grote bedrijven of overheden. Vastenactie 2022 staat 

daarom in het teken van landrechten. Het is een belangrijk onderwerp, dat 

grote invloed heeft op mens, natuur en milieu. 

Vastenactie steunt projecten die direct of indirect te maken hebben met 

landrechten. Zo konden in 2020 maar liefst 22.000 indianen, kleine boeren 

en andere mensen worden gesteund bij hun strijd voor landrechten. 

 

 

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

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

onder clusterinformatie, misrooster. 

 



Een nieuwe kerk in Reijmerstok !! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Op 17 april 1922 is de eerste steen gelegd bij de bouw van onze kerk. 

Dankzij een gedenkteken (ingemetseld in het portaal, zie foto voorpagina), 

worden wij hieraan herinnerd. Natuurlijk ging hier heel wat aan vooraf. Dit 

is mooi beschreven door Jac Croonen, in het boek ‘Reijmerstok, de 

geschiedenis en de mensen’ uitgebracht in 2012. Met zijn toestemming 

mogen wij hieruit citeren: 

 

Omstreeks het jaar 1900 was het inwoneraantal van Reijmerstok sterk 

gestegen. Het oude kerkje werd te klein. In 1909 overweegt het kerkbestuur 

om de kerk te vergroten. Een geraadpleegde architect verklaart echter dat 

er niets goeds van te maken is en hij adviseert een nieuwe kerk te bouwen. 

Het kerkbestuur stelt een beslissing uit, maar wel gaat men alvast geld 

inzamelen voor de toekomst.  



In 1912 wordt de zaak urgent. Er zijn zo veel mankementen aan het 

gebouw dat er dringend iets moet gebeuren. Maar nog kan men de knoop 

niet doorhakken. Er worden verschillende provisorische 

herstelwerkzaamheden uitgevoerd. De volgende vier jaar gebeurt er niets.  

 

In 1916 komt de nieuwbouw weer ter sprake. Men voorziet dat de kerk 

wellicht een aantal erfenissen ten deel zal vallen in de komende tijd. Toch 

neemt men nog geen besluit. Dat zal pas gebeuren in 1921 onder rector 

Hubert kallen. Uit een notitie van 21 juni 1921 blijkt dat het kerkbestuur 

nog altijd aarzelt tussen een nieuwe kerk of verbouwing van de oude. Er 

staat namelijk: “Besloten eenparig eene publieke intekening te houden om 

daaruit te besluiten of wij kunnen overgaan tot het bouwen eener nieuwe 

kerk, of dat wij de bestaande zullen vergrooten”. Gelukkig is de mening 

van de parochianen duidelijk. Binnen een maand is 26.500 gulden 

toegezegd en kiest het kerkbestuur voor de nieuwe kerk.  

 

Als architect benoemt men Joseph Wielders (1883-1949) uit Sittard. De 

kerk van Reijmerstok was de derde van de dertien kerken die hij zou 

ontwerpen. Daarnaast was hij o.a. de architect van de watertoren in 

Schimmert. De bouw van de kerk wordt gegund aan de firma Stoks uit 

Heerlen voor 36.945 gulden. Het grondwerk is daarbij wel voor de 

Reijmerstokse mannen.  

 

Op de éerste steen’ in het portaal van de kerk staat 17 april 1922. De bouw 

vordert goed en in het najaar ligt het dak er op. Ondanks het faillissement 

van de aannemer is de kerk een half jaar later klaar. In juli 1923 wordt ze 

ingezegend door Mgr. Schrijnen, de bisschop van Roermond (zie foto).   

 

Wij willen aandacht besteden aan dit 100 jarig jubileum. Vanaf april 2022 

t/m juli 2023 zullen wij diverse festiviteiten organiseren in en rondom onze 

nieuwe kerk. Deze zullen wij aankondigen via ons Parochiecontact. 

Hopelijk mogen wij velen van u ontmoeten bij  

deze feestelijke activiteiten. 

U hoort van ons.  

 

 

 

 

Parochiebestuur Reijmerstok 



Kerkdiensten in de maand februari:  

 

Woensdag 2 februari, 10.00 uur 

 

Zaterdag 5 februari, 19.00 uur, tevens Blasiuszegen 
 Muziek door Eric Lemlijn 

  Lector: Marlies Kicheleer 

  Jaardienst voor Paul Mannens 

  Jaardienst voor Maria Mannens 

  Jaardienst voor Marie-Ange Mannens-Mordant 

  Voor Jeanne Lemmerling-Crombach 

 
Woensdag 9 februari, 10.00 uur 
 

Zondag 13 februari,  9.30 uur 

 Muziek door Eric Lemlijn 

  Lector: Marjo Lacroix 

 Jaardienst voor Hubert en Maria Peerboom-Hendrikx 

 Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen 

 

Woensdag 16 februari, 10.00 uur 

 

Zaterdag 19 februari, 19.00 uur 

 Muziek door Eric Lemlijn 

  Lector: Marit Stekelenburg 

  Zeswekendienst voor Mia Roijen-Janssen 

  Jaardienst voor Mia Vleugels-Brouwers 

 

Woensdag 23 februari, 10.00 uur 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Zondag 27 februari, 11.00 uur Dialectmis 

 Muziek door Eric Lemlijn 

  Lector: Ankie Wesselius 

 Voor Mike Hoogstraten, namens De Durchduujerkes 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

 

 



 Kerkdiensten in de maand maart: 

 

Woensdag 2 maart, 10.00 uur géén mis 

 

Woensdag 2 maart, 18.00 uur (Let op tijdstip!!) Aswoensdag 
  Lector: Jos Hendriks 

 

Zondag 6 maart, 9.30 uur 

 Orgelspel door Chris Wouters 

  Lector: Marit Stekelenburg 

 Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen 

 Voor Jeanne Lemmerling-Crombach 

 
Woensdag 9 maart, 10.00 uur 

 

Zaterdag 12 maart, 19.00 uur 

 Orgelspel door Chris Wouters 

  Lector: Marlies Kicheleer 

 Jaardienst voor Maria en Robert Degandt (stichting) 

 
Woensdag 16 maart, 10.00 uur 

 

Zondag 20 maart, 11.00 uur 
 Orgelspel door Chris Wouters 

  Lector: Marjo Lacroix 

 Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting) 

 Jaardienst voor Charles en Fien Eijgelshoven-Lacroix  

 
Woensdag 23 maart, 10.00 uur 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Zaterdag 26 maart, 19.00 uur 

 Muziek door Eric Lemlijn 

  Lector: Jos Hendriks 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 Jaardienst voor Mathieu en Marieke Wouters-Lemmerlijn (st) 

 
Woensdag 30 maart, 10.00 uur 

 



Eerste kerkdienst in de maand april: 

 

Zondag 3 april, 11.00 uur 
 Jaardienst voor Hubert en Mieneke Gerrekens-Huijnen (stichting) 

  Voor Huub Kroonen 

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

 
In december mochten wij de Uitstralingsprijs 2021 in ontvangst nemen uit 

handen van de burgemeester en wethouders. De gemeente reikt ieder jaar 

tijdens de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst de Uitstralingsprijs uit aan 

een persoon, vereniging of stichting die een positieve bijdrage heeft 

geleverd aan de leefbaarheid en/of de gemeente in een positief daglicht 

heeft gesteld.  

HalloHeuvelland is een gezamenlijk initiatief van de kernoverleggen in 

Gulpen-Wittem en is sinds 2020 hét digitale dorpsplein van de gemeente. 

Veel inwoners uit verschillende dorpskernen nemen deel aan de online 

community. Het platform biedt de mogelijkheid om onderling contacten te 

leggen en houden. Dat is in deze hectische coronaperiode een zeer 

welkome, veilige en prettige uitkomst. Iedereen kan er zijn eigen verhaal 

delen. Op dit platform komen (hulp)vraag en antwoord bij elkaar. Op deze 

manier levert de HalloHeuvelland community een bijdrage aan het 

bevorderen van de vitaliteit en leefbaarheid in de eigen leefomgeving van 

inwoners. De dorpsverbinders vormen de drijvende kracht achter het 

platform, dat in relatief korte tijd is uitgegroeid tot een steeds grotere 

online ontmoetingsplek. De 12 dorpsverbinders bevorderen en 

ondersteunen de acties die nodig zijn om het platform up-to-date en 

interessant te houden voor alle leeftijden en achtergronden.  

 

We zijn trots op wat we na een jaar HalloHeuvelland.nl al hebben bereikt, 

mede door de bijdragen van dorpsgenoten. We bedanken jullie hiervoor en 

hopen samen met jullie een positieve bijdrage te blijven leveren aan de 

leefbaarheid in onze mooie gemeente. 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/


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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beste Parochianen, inwoners van Reijmerstok en Terlinden!  

 

Kerk zijn we samen. Samen zijn wij verantwoordelijk voor het 

voortbestaan van onze geloofsgemeenschap en kerk. Ieder jaar vragen wij 

om een bijdrage aan de Actie Kerkbalans, ook wel gezinsbijdrage 

genoemd.  

 

De gezinsbijdrage is onze belangrijkste inkomenspost. Wij zijn dan ook 

zeer afhankelijk van uw bijdragen. Hiervan betalen wij alle kosten zoals 

vergoedingen voor onze pastoor, kapelaan, organisten en dirigent. 

Onderhoud van onze kerk, versiering, energiekosten, verzekeringen en 

andere kosten. 

 

Wat onderhoud van onze kerk betreft, hebben we al mooie dingen 

gerealiseerd. Denk bijvoorbeeld aan de restauratie van de 

wandschilderingen en het uurwerk in de toren, de nieuwe verwarming en 

vloerbedekking.  

 

En we hebben nog meer plannen. Zoals herstel van het voegwerk buiten en 

restauratie van de glas in lood ramen. Uw bijdrage maakt het mogelijk om 

ons mooie kerkgebouw (bijna 100 jaar oud!!) te behouden. Met uw 

bijdrage bevordert u de financiële gezondheid van onze parochie. 

 

Uw gezinsbijdrage kunt u overboeken naar NL83RABO0143700375 

t.n.v. Parochie St. Franciscus 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.  

 

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage! 

 

Parochiebestuur Reijmerstok 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het samenstellen van dit parochiecontact, zijn de misdatums vanaf april 

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

onze website: clusterterlinden.nl onder clusterinformatie, misrooster. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 (april-mei), 

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

Zie ook onze website: www.clusterterlinden.nl 
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