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PINKSTEREN
“Hier heerst een goede geest”, hoor je soms zeggen in een bepaald
gezelschap. Wie of wat is dan wel die “goede geest”? Hij lijkt even
ongrijpbaar als de wind. Je voelt hem wel maar kunt hem niet vastpakken.
En morgen kan hij verdwenen zijn en valt de sleur weer over het
gezelschap. De “goede geest” is er gewoon of hij is er niet. Claimen kun je
hem niet. Je kunt alleen dankbaar zijn als hij er is.
Gods goede geest is de heilige Geest. Goed is Hij en heilig tegelijk. Even
ongrijpbaar als de goede geest onder mensen. De bijbel leert dat Hij is als
vuur, water en wind. Geen mens kan Hem grijpen. Hij is als zand en water
dat door je vingers glipt. Gods Geest daalt neer op wie hij wil. Zoals een
windvlaag over de kruinen van de bomen strijkt, zo inspireert Hij mensen
waardoor de een wijsheid bezit, de ander een heldendaad verricht en weer
een ander tot inzicht komt.
De Helper, zo noemt Jezus de heilige Geest die Hij ons nalaat. Gods Geest
troost en sterkt mensen. Hij geeft mensen de kracht het goede te doen en
het kwaad te vermijden. Bidden we om Zijn komst en nog meer dat Hij
open harten vindt! Wij wensen u een inspirerend Pinksterfeest, zalig
Pinksteren!
Kapelaan Dassen

SAMEN OP WEG
Intussen hebben we de nodige reacties ontvangen op de vragenlijsten over
het “samen op weg” zijn in onze parochies, waarvoor hartelijk dank. Deze
resultaten worden besproken in de eerstvolgende vergadering van het
parochiebestuur. Bent u vergeten de vragenlijsten te beantwoorden? Dan
kunt u de lijst(en) alsnog inleveren. Uw mening en suggesties stellen we op
prijs.

In het kader van ons jubileumjaar, dat afloopt in juli 2023, organiseren wij
extra activiteiten. Als eerste willen wij een eeuwenoude traditie onder uw
aandacht brengen: het zegenen van De kroetwusch. Eerst iets over het
ontstaan en betekenis van deze traditie.
Kruidenzegening tijdens Maria ten Hemelopneming
De zegening van kruidenbossen is een voorbeeld van een voorchristelijk
gebruik dat door de kerk is overgenomen en gekerstend. Ook de Joodse
traditie kent het liturgisch gebruik van kruiden, op sabbatavond geurt het
van rozemarijn. Door de magische ritus van de heidenen te vervangen door
een christelijke zegening van een kruidenbos richt men zich tot God, de
Schepper van het zaadvormend gewas.
Het kruidenboeket hoort samengesteld te zijn uit zeven verschillende
kruiden. De samenstelling kan lokaal verschillen:
- twee bloemen en korenaren: twee graansoorten (tarwe en rogge)
- twee kruiden met geneeskrachtige werking (duizendblad en
boerenwormkruid)
- twee kruiden die het onweer kunnen weren (alsem of bijvoet en
koninginnekruid, ook wel donder- of leverkruid genoemd). In sommige
plaatsen is er het gebruik om wilde marjolein of koningskaars/toorts, St.
Janskruid of wilgenroosjes en huislook in het boeket op te nemen.
- het zevende kruid is het walnotenblad. Dit is samengesteld uit zeven
blaadjes.
De traditie wil dat zeven kruiden achterbleven in het graf van Maria. Dat
het om zeven kruiden gaat, heeft ook een betekenis. Zeven is in de
kerkgeschiedenis het getal van de volheid.

Een legende leert ons dat bij Maria’s begrafenis de apostel Thomas
ontbrak. Omdat hij niet kon geloven dat zij gestorven was, werd haar
sarcofaag geopend. Deze bleek leeg en geurige kruiden bevonden zich op
de plek waar haar lichaam gelegen had. De geur van een nieuwe hemel en
aarde. Vandaar dat uitgerekend met Maria Tenhemelopneming de kruiden
gezegend worden. Het is tevens een heel oud gebruik om Maria aan te
duiden met namen die ontleend zijn aan de plantenwereld en in haar een
bloem te zien die de gezegende vrucht Jezus voortbracht. Bovendien is
augustus de periode waarin deze kruiden bloeien. In gebed wordt gevraagd
dat de kruiden en vruchten tot voedsel en geneesmiddel mogen dienen voor
mens en dier.
Graag willen wij samen met u een kroetwusch samenstellen. Dat wil
zeggen, het verzamelen van de kruiden en samenbinden tot een
Kroetwusch. Tijdens de viering van Maria ten Hemelopneming (zondag 14
augustus, 11.00 uur) zullen alle kroetwuschje door kapelaan Dassen
worden gezegend. De kroetwusch mag u mee naar huis nemen. Deze zal u
gedurende een jaar herinneren aan ons jubileum.
Wilt u deelnemen aan deze activiteit. Laat dat dan via onderstaande
antwoordstrook weten. Deze kunt u vóór 20 juni deponeren in de
brievenbus van Eric Lemlijn (Reijmerstokkerdorpsstraat 88). U mag dit
ook per mail doorgeven (lemlijn@hetnet.nl). Naar aanleiding van uw
opgaaf volgt nadere informatie.
Het Parochiebestuur

Aanmeldformulier activiteit Kroetwusch
Naam ……………………………………………………….
Adres ……………………………………………………….
Tel.nr. ………………………………………………………
Zal met ……. personen deelnemen aan de activiteit ‘Kroetwusch’

Een elektrische piano voor onze kerk
Sinds kort beschikken wij in onze kerk over een elektrische piano van het
merk Yamaha. Het betreft een kwalitatief zeer goede piano, zorgvuldig
geselecteerd op de kwaliteit van piano- en orgelklanken. U zult zich
wellicht afvragen waarom
dit instrument nodig is. Er
staat immers een mooi
kerkorgel op het
oksaal.

De reden voor deze aankoop is, dat het kerkorgel erg gevoelig is voor
weers- en temperatuurverschillen. Wanneer in de winter de kerk wordt
verwarmd, heeft dit invloed op de orgelpijpen en mechaniek. Dit resulteert
dan vaak in valse tonen of ‘vasthangers’. Soms is het orgel dan zelfs
onbespeelbaar. Stemmen of reparatie heeft dan geen zin. Dit probleem heft
zich weer op, zodra de temperatuur is gezakt naar de constante waarde.
Hetzelfde probleem doet zich voor bij weersveranderingen.
Ook hadden we voorheen geen mogelijkheid om zangkoren op het
hoofdaltaar of zijaltaren te begeleiden. Het instrument is, ondanks het
gewicht van 90 kg, redelijk makkelijk verplaatsbaar. Het kerkelijk
zangkoor maakt hier inmiddels al dankbaar gebruik van. Zangkoren
hebben nu de keuze voor begeleiding met piano- of orgelklanken. Kortom,
veel meer flexibiliteit.

We hadden de mogelijkheid om dit instrument tweedehands (3 jaar oud) te
kopen. En er was nog een meevaller. Toen dit project bij Finy en Piet
Olislagers ter ore kwam, waren zij meteen bereid om de kosten volledig
voor hun rekening te nemen. Dit maakte de beslissing tot aankoop
gemakkelijk. Samen met Piet, zijn we het instrument gaan ophalen in
Geraardsbergen (België). Graag willen wij namens de hele parochie Finy
en Piet bedanken voor dit gulle gebaar. We hopen dat we lang plezier
mogen hebben van dit mooie instrument.

Het parochiebestuur

Vooraankondiging:
KVW Reijmerstok organiseert ook dit jaar weer een onvergetelijke week!
We nodigen iedereen uit om dit jaar weer samen met ons dit evenement af
te sluiten op vrijdag 2 september op Reijmerstoks voormalige voetbalveld.
Vanaf 18:00u is er een heerlijke barbecue en drankbuffet.
Graag tot ziens op vrijdag 2 september!

VASTENAKTIE 2022
Voor de Vastenaktie is dit jaar een bedrag van € 280 bijeen gebracht. Het
Missiecomité dankt alle gevers voor hun bijdragen.
Namens Par. Missiecomité,
J. Wolfs, secretaris

Heilige missen Reijmerstok in de volgende maanden:

Zondag 7 augustus 11.00 uur Kapel Terlinden
Zondag 14 augustus 11.00 uur
Zondag 21 augustus 09.30 uur
Zaterdag 27 augustus 19.00 uur
Zondag 4 september 11.00 uur
Zondag 11 september 09.30 uur
Zaterdag 17 september 19.00 uur
Zondag 25 september 11.00 uur
Zondag 2 oktober
11.00 uur Kermis
Zondag 9 oktober
09.30 uur
Zaterdag 15 oktober 19.00 uur
Zondag 23 oktober
11.00 uur
Zondag 30 oktober
15.00 uur Allerzielen
Zaterdag 5 november 19.00 uur
Zondag 13 november 11.00 uur
Zaterdag 19 november 17.30 uur
Zondag 27 november 11.00 uur
Zondag 4 december 09.30 uur
Zaterdag 10 december 19.00 uur
Zondag 18 december 11.00 uur
Zaterdag 24 december 20.30 uur Kerstnacht
Zondag 25 december 09.30 uur 1e kerstdag
Maandag 26 december 11.00 uur 2e kerstdag
Voor Heilige Missen in de parochies Banholt, Noorbeek, Margraten,
Scheulder, Mheer en St. Geertruid, zie website: clusterterlinden.nl
onder clusterinformatie, misrooster.
BEDANKT!
Op 8 mei 2022 vierden wij ons 61 jarig huwelijk. Wij danken alle
vrienden, familie en bekenden voor alle felicitaties, bloemen en cadeaus.
Speciaal woord van dank aan leden en bestuur van fanfare St. Franciscus
voor de geweldige serenade.
Harie en Fieny Lacroix – Boshouwers

Kerkdiensten in de maand juni:
Woensdag 1 juni, 10.00 uur

Zondag 5 juni, 11.00 uur Pinksteren
Opgeluisterd door Chris Wouters
Lector: Jos Hendriks
Jaardienst voor Roos Magermans-Kevers en tevens voor Joep
Magermans, dochters Marit en Carla en schoonzoon Wiel (st.)
Woensdag 8 juni, 10.00 uur

Zaterdag 11 juni, 19.00 uur
Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor
Lector: Marit Stekelenburg
Zeswekendienst voor Funs Vleugels
Jaardienst voor Gertie Braken-Hegger (stichting)
Jaardienst voor Laur Kleijnen en Annie Kleijnen-Noteboren (st.)
Jaardienst voor Hubert Narinx en Gertruda Narinx-Mulleneers (st.)
Jaardienst voor Anna Denis-Janssen en Jozef Denis
Woensdag 15 juni, 10.00 uur
Voor de overledenen van afgelopen jaar

Zondag 19 juni, 9.30 uur
Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor
Lector: Marjo Lacroix
Jaardienst voor Giel en Catharina Wouters-Lemmerlijn (stichting)
Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen
Woensdag 22 juni, 10.00 uur

Zondag 26 juni, 11.00 uur
Opgeluisterd door Chris Wouters
Lector: Marlies Kicheleer
Jaardienst voor Pastoor Martens (stichting)
Jaardienst voor Andre Broers en Maria Broers-Huijnen
Jaardienst voor Harie Hutschemakers en Maria HutschemakersFaarts

Jaardienst voor Jef Huijnen
Jaardienst voor Harry Eussen en tevens voor Jos
Voor de overledenen van afgelopen jaar
Woensdag 29 juni, 10.00 uur
Kerkdiensten in de maand juli:

Zaterdag 2 juli, 17.30 uur
Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor
Lector: Ankie Wesselius
Jaardienst voor Jeanne Wouters-Lemmerling (stichting)
Jaardienst voor Josephina en Servé Vleugels-Goessens, tevens voor
de familie Goessens (stichting)
Woensdag 6 juli, 10.00 uur

Zondag 10 juli, 9.30 uur Kermis en Processie
Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor
Lector: Jos Hendriks
Voor Hub en Mieneke Gerrekens-Huijnen (Stichting)
Maandag 11 juli, 14.00 uur Kermis
Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor
Woensdag 13 juli, 10.00 uur

Zaterdag 16 juli, 19.00 uur
Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor
Lector: Paul Mannens
Jaardienst voor Jos Eussen, tevens voor Harry Eussen
Woensdag 20 juli, 10.00 uur
Voor de overledenen van afgelopen jaar

Zaterdag 23 juli, 17.30 uur Let op: dag en tijdstip gewijzigd
Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor
Lector: Paul Mannens

Woensdag 27 juli, 10.00 uur

Zondag 31 juli, 11.00 uur
Opgeluisterd door Chris Wouters
Lector: Ankie Wesselius
Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen
Voor de overledenen van afgelopen jaar
Nieuwe leden voor ons Parochiebestuur
Chris Wouters en Jos Hendriks hebben toegezegd, om zitting te nemen
binnen ons parochiebestuur. Beiden hoefden hier gelukkig niet lang over
na te denken. Ze dragen onze parochie een warm hart toe, en willen graag
actief meedenken en meewerken aan het behoud van onze kerk en
geloofsgemeenschap. Wij danken beide heren voor hun bereidheid.
Eric Lemlijn zal stoppen met zijn werkzaamheden binnen het
parochiebestuur. Wel zal hij vrijwilligerswerk voor de parochie blijven
verrichten.
Het parochiebestuur

Jonkheid Reijmerstok
Anno 1815
Beste inwoners van Reijmerstok en Terlinden,
Op 9, 10 en 11 juli is het zover! Kermis Reijmerstok 2022!
Onlangs hebben wij jullie geïnformeerd over het programma, processieroute en dagindeling van het Kermisweekend 2022. Wij hopen jullie allen
te zien!

Zoals jullie weten vraagt zo’n Kermisweekend veel voorbereidingswerk.
Daarom doen wij graag de volgende oproepen:
•

•

•

Wegens beperkte mogelijkheden bij het reserveren van de tent, kan
deze pas op donderdag 7 juli opgebouwd worden. Wij zijn hierdoor
genoodzaakt in drie dagen het hele kermisterrein in orde te maken.
Maar zoals de meeste wellicht weten kunnen wij binnen ons jonge
Jonkheidsteam wel wat extra handjes gebruiken. In het kader van
“velen handen maken licht werk” willen wij graag om hulp vragen
bij de opbouw van de tent, het podium en andere hand- en
spandiensten op donderdag 7 juli.
o Donderdag 7 juli om 6:00 uur wordt de tent geleverd.
o Meld jullie gerust aan zodat wij op voorhand taken kunnen
verdelen.
Daarnaast zijn wij opzoek naar een (of twee) crea-bea(‘s) die ons
wilt (willen) helpen met het versieren van de kerk. De Jonkheid zal
de bloemen en materialen verzorgen, de invulling verder is vrij!
o Het gaat om bloemschikken voor binnen en buiten de kerk.
o Meld je gerust aan zodat we afspraken kunnen maken.
Tot slot zijn wij op zoek naar vrijwilligers tijdens de feestavonden
zaterdag, zondag en maandag! Denk hierbij aan werkzaamheden
bij het drank- en eetbuffet. Deze staan dit jaar beide gevestigd in de
grote tent zodat iedereen van de gezelligheid mee kan genieten.
o Data en tijden:
▪ Zaterdag 9 juli van 21:00 tot 2:00 uur
▪ Zondag 10 juli van 21:00 tot 2:00 uur
▪ Maandag 11 juli van 17:00 tot 21:00 uur (enkel
eetbuffet)
▪ Maandag 11 juli van 21:00 tot 2:00 uur

Graag tot in juli!
Met vriendelijke groet,
Jonkheid Reijmerstok

Fanfare St. Franciscus

We zijn weer heerlijk elke dinsdag aan het repeteren. Wil je
meedoen? Dat kan, we zijn op dinsdag om 19:30 uur te vinden
in gemeenschapshuis A gen Ing!
Op 16 april vond onze eerste
workshop plaats van de KiDZ in aanloop
richting de Poorten. De workshop Aju
Paraplu werd gevolgd door 30 kinderen
en ze hebben 60 paraplu’s beschilderd,
ware kunstwerken zijn het geworden.
19 april hielden we onze 72ste
jaarvergadering, dit jaar konden we
weer fysiek samen zijn.
Op 23 april vertrokken we vanaf
het pastoor Graat plein naar het
klooster Regina Pacis in
Valkenburg voor ons Noveen. Met
een worst van 3 kg in onze rugzak
de mooie route gelopen. Daarna het
Sekt mee gebeden en toen werden we nog goed verzorgd met een kop
koffie en een koekje. Een mooie traditie om deze tocht samen te maken!
26 april ontving onze voorzitter een
koninklijke onderscheiding. Natuurlijk
verrasten we Rina met een serenade.
Op 27 april werd Koningsdag namens
de gemeente Gulpen-Wittem in
Reijmerstok gevierd. Als fanfare
mochten we hier een muzikaal steentje
aan bijdragen.
30 april stond de tweede workshop van de KiDZ op het programma:
schilderen op muziek. De viool, de trom en de accordeon werden gebruikt

om goed te luisteren naar de bewegingen die gemaakt kunnen worden op
muziek. Daarna gingen de kinderen aan de slag met hun schilderij!
Op 7 mei mochten de kinderen vanaf 2 jaar
komen. Wat hebben ze goed meegedaan en echte
dierengeluiden gemaakt. Van pinguïn tot slang, ze
kennen nu de liedjes met hun dierengeluiden.
90 en 88 jaar worden en in coronatijd 60 jaar
getrouwd zijn dat mochten Henri en Fieny Lacroix
vieren op 8 mei. Op hun feest werden ze verrast
door de fanfare met een serenade.

De laatste workshop in aanloop naar de poorten is
gehouden op 14 mei. Tot 10 jaar werd er met
hartenlust geverfd aan hun totempaal. De
kinderen vanaf 10 jaar gingen eerst aan de slag
met een zaag, vijlen, schuurpapier en schaven. Ze
waren niet te stoppen! De resultaten zijn prachtig
geworden. Kom ze 6 juni bewonderen tijdens de
KiDZ expositie op het weiland naast De Puthof.
De verf was nog niet droog of de volgende
activiteit diende zich al aan. Namelijk ons BBQ
concert. We hadden veel aanmeldingen mogen
ontvangen om met ons mee te eten. Eerst luisterden we naar het
afwisselende concert van de fanfare die nog een klein beetje in het teken
stond van ons 70 jarig jubileum.

In de zaal stonden weer de foto’s
van 70 jaar fanfare. Op de
schermen kwamen foto’s voorbij
van vroeger en van het mooie
fotoboek ter ere van het 70 jarig jubileum. Na het concert stond Guido van
ChefsFood klaar om ons te verwennen met een overheerlijke BBQ. De
keuze was enorm. Alles werd muzikaal omlijst door Sensation. Zo heeft
iedereen enkele uurtjes kunnen genieten van muziek, lekker eten en weer
het samen zijn. Wij zeggen voor herhaling vatbaar!
Op 21 mei om 14.00 uur zal de Connector op de parkeerplaats bij A gen
Ing worden geopend.
16 mei werd de aftrap genomen richting de Poorten, nog drie weekjes en
dan zijn de poorten, dus tijd voor de vrijwilligersavond. De avond was
weer druk bezocht en men kreeg informatie over het evenement. Ook
werden de werklijsten uitgedeeld.
Inmiddels heeft iedereen in Reijmerstok en Terlinden het
programmaboekje ontvangen. We hopen u allen te mogen begroeten op de
route tijdens De poorten van Reijmerstok op 6 juni.
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
woensdag

…………….……………….. a € 25,……………………….…….. a € 10,-

Uw contactgegevens:
(naam) ……………………………….. (tel. nr.) ..………………..
(datum) ……………………………….

Parochiebestuur
Kapelaan E.Dassen

Voorzitter Parochiebestuur

043-8521241 / 06-25362791
rkk@ziggo.nl

Pastoor Tervoort

Voorzitter kerkbestuur 043-4571221 / 06-12629130
federatie 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
Kerkbestuur TerMar

043-4571953
marjolacroix@ziggo.nl

Tous Bastings

Tevens lid van het
Kerkbestuur TerMar

06-80148206
tous.bastings@ziggo.nl

Jos Hendriks en Chris Wouters
Bankrekeningnummer:
NL83RABO0143700375 t.n.v. R.K. Kerkbestuur Reijmerstok
Bij belangrijke gebeurtenissen: kunt u 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 (0652346010). 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 (aug.-sept.),
gelieve dat dan vóór 15 juli door te mailen naar: lemlijn@hetnet.nl

Zie ook onze website: www.clusterterlinden.nl

