Parochiecontact
RK Parochie St. Franciscus van Assisië te Reijmerstok

Editie 82: aug-sept 2022

Voorpagina: Doorkomst van de Tour de France door Reijmerstok in
1969. Saillant detail, de leerlingen van de lagere school in Mheer kregen
die dag vrij om naar de passage te gaan kijken. Ingezonden door Jef
Troisfontaine uit Banholt.
VAKANTIETIJD
De scholen zijn vrij, mensen krijgen vakantie. Ook in de parochie merken
we het. Koren zijn vrij en werkgroepen vergaderen even niet. Het is goed
dat er zo een rustperiode is. Ook in de natuur treffen we die aan. Sommige
dieren houden hun winterslaap en ook de landbouwgrond moet tot rust
komen. Tot rust komen is ook belangrijk voor mensen.
Een periode van rust kan ons op andere gedachten brengen. Het doet ons
loskomen van onze haast en beslommeringen. Stilstaan bij wat je doet en
waarom je het doet. De warmte van de zomer op je huid voelen en de stilte
horen. Dankbaar zijn dat je leeft. Eens praten met jezelf en met God. Want
God is een vriend van de stilte, je hoort Hem niet als je jakkert.
De vakantie helpt ons tijd te maken om dingen te verwerken waarvoor je
wegliep. Tijd voor een goed gesprek. Tijd voor een gebed van dank en
verwondering. Tijd om te genieten. Want wie niet meer kan genieten, is
vaak zelf niet meer te genieten. Dat alles kan de vakantietijd zijn. Daar
hoef je trouwens niet ver voor te reizen, dat kan ook dicht bij huis.
Neem de tijd en geniet van de rust. Een goede vakantie allemaal!
Kapelaan Dassen

Versiering van onze kerk
Ankie Wesselius en Marit Stekelenburg zijn zeer betrokken parochianen.
Helaas gaan zij stoppen met de versiering van onze kerk. Zij deden dit met
heel veel passie. Hun mooie bloemstukken gaan we zeker missen.
We zijn Ankie en Marit heel dankbaar voor hun geweldige inzet!!
Parochiebestuur Reijmerstok

In het kader van ons jubileumjaar, dat afloopt in juli 2023, organiseren wij
extra activiteiten. In het vorige parochiecontact hebben wij de Kroetwusch
uitgebreid omschreven. Inmiddels hebben zich een tiental mensen
opgegeven voor deze activiteit.
De deelnemers voor deze activiteit worden op zondag 14 augustus om
9.00 uur bij de kerk verwacht. Van daar zullen we een korte wandeling
maken naar een plek in de natuur, waar we de kruiden verzamelen en
samenbinden tot een Kroetwusch. Tussendoor is hopelijk tijd voor koffie
en vlaai. U hoeft alleen een snoeischaar mee te brengen. Tijdens de mis
(om 11.00 uur) zullen alle kroetwuschje door kapelaan Dassen worden
gezegend. De kroetwusch mag u mee naar huis nemen.
Wilt u alsnog deelnemen aan deze activiteit. Laat dat dan via onderstaande
antwoordstrook weten. Deze kunt u vóór 5 augustus deponeren in de
brievenbus van Eric Lemlijn (Reijmerstokkerdorpsstraat 88). U mag dit
ook per mail doorgeven (lemlijn@hetnet.nl).
Het Parochiebestuur
Aanmeldformulier activiteit Kroetwusch

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

Jonkheid Reijmerstok
Beste inwoners van Reijmerstok en Terlinden,
Wat hebben wij GENOTEN! En wij hopen jullie ook. We mogen terugkijken
op een prachtige editie van Kermis Reijmerstok. Een die de boeken ingaat als:
We mogen weer!
Als Jonkheid durven wij gerust te zeggen dat wij tijdens deze dagen geen
dorpsbewoners zijn maar vrienden. Een club van jonge mannen en vrouwen,
die hier en daar wel een handje hulp nodig hebben. En lieve inwoners wat zijn
wij jullie hier dankbaar voor. Dankzij jullie hebben wij in 2 dagen de kermis
kunnen opbouwen. Dankzij jullie hebben wij een processie mogen laten zien
waar we apentrots op zijn. Dankzij jullie straalden alle gezichten in
Reijmerstok, van jong tot oud.

Leden en bestuur Jonkheid Reijmerstok 2022 (boh.. zeen ze mit zoe veul?)
We hopen ook volgend jaar weer op jullie steun, enthousiasme en hulp te
kunnen rekenen. Deze blijft namelijk hard nodig! Wij regelen de
voorbereidingen, dan doen we samen de rest.

In het geval van klachten, opmerkingen of suggesties over Kermis
Reijmerstok 2022 willen wij jullie graag verzoeken dit direct aan het bestuur
terug te koppelen en niet via kanalen te communiceren waar wij niet bij
kunnen en die hier niet voor bedoeld zijn. Bij voorbaat onze grote dank.
Voor nu willen wij jullie alvast vragen 8, 9 en 10 juli 2023 GROOT in jullie
agenda te zetten. We hebben laten zien wat we kunnen: Dit is Rimmersjtok, dit
zeen veer! Op naar nog vele mooie kermisjaren.
Met vriendelijke groet,
Jonkheid Reijmerstok

-----------------------------------------------------------------------------------------Beste inwoners van Reijmerstok en Terlinden,
Al meer dan 40 jaar hebben de Franciscaantjes met veel plezier vele liedjes
gezongen in de kerk van Reijmerstok. Heel veel kinderen hebben mee
gedaan aan de vele uitvoeringen en velen hebben een mooie herinnering
aan het koortje, als lid maar zeker ook als toehoorder.
Helaas, het ledenaantal loopt al jaren terug en nu is het moment gekomen
dat we op een mooie manier afscheid gaan nemen van het kinderkoortje.
Om dit tijdperk af te sluiten willen we nog één keer samen gaan zingen
tijdens de mis van zaterdag 10 december om 19.00 uur. We zouden het
leuk vinden om dit samen te doen met alle oud leden die nog één keer in
het koortje willen zingen. Daarna zijn alle leden, hun ouders, oud leden en
iedereen die het kinderkoor een warm hart toedraagt van harte welkom bij
A-Gen-Ing om samen het glas te heffen op ruim 40 jaar Franciscaantjes.
We willen twee repetities houden voorafgaand aan deze uitvoering, vrijdag
18 november en vrijdag 2 december om 19.00 uur in de kerk. Wie mee wil
doen kan een reactie sturen naar defranciscaantjes@gmail.nl. We hopen
dat we zo samen op een mooie manier afscheid kunnen nemen en vooral
met plezier terug kunnen kijken op de Franciscaantjes.

Kinderkoor de Franciscaantjes
Yvonne en Patrick

Kerkdiensten in de maand augustus:
Woensdag 3 augustus, 10.00 uur

Zondag 7 augustus, 11.00 uur Kapel Terlinden
Woensdag 10 augustus, 10.00 uur

Zondag 14 augustus, 11.00 uur, Inzegening kroetwusch
Opgeluisterd door Chris Wouters
Lector: Jos Hendriks
Voor mevrouw H.G.E. Hartmans-Klinkenberg (stichting)
Jaardienst voor Louise en Louis Narinx (stichting)
Woensdag 17 augustus, 10.00 uur

Zondag 21 augustus, 09.30 uur
Opgeluisterd door Chris Wouters
Lector: Marjo Lacroix
Jaardienst voor Jef Croonen
Voor Mia Royen-Janssen, vanwege de gymclub
Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen
Woensdag 24 augustus, 10.00 uur
Zaterdag 27 augustus, 19.00 uur
Muziek door Eric Lemlijn
Lector: Paul Mannens
Jaardienst voor Toon Moerdijk
Woensdag 31 augustus, 10.00 uur
Jonkheid Reijmerstok, complimenten voor jullie geweldige inzet
voor onze kermis!! Dankzij jullie vernieuwende en motiverende
ideeën was de processie in een woord indrukwekkend. Ook in en
rond de feesttent was alles tiptop geregeld. Chapeau !!
Parochiebestuur Reijmerstok

Kerkdiensten in de maand september:
Zondag 4 september, 11.00 uur
Opgeluisterd door Chris Wouters
Lector: Marlies Kicheleer
Voor Leon Peerboom
Woensdag 7 september, 10.00 uur
Zondag 11 september, 09.30 uur
Opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor
Lector: Marit Stekelenburg
Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting)
Voor Pierre en Hub Jaminon en ouders Jaminon-Kroonen
Woensdag 14 september, 10.00 uur
Zaterdag 17 september, 19.00 uur
Opgeluisterd door Chris Wouters
Lector: Ankie Wesselius
Jaardienst voor Maria Kroonen en voor de overledenen van de
fam. Kroonen-Croonen (stichting)
Woensdag 21 september, 10.00 uur
Zondag 25 september, 11.00 uur
Opgeluisterd door Chris Wouters
Lector: Marjo Lacroix
Jaardienst voor Tossanus Huijnen en Elisabeth
Huijnen-Kroonen (st.)
Voor de overledenen van afgelopen jaar
Woensdag 28 september, 10.00 uur
Voor de overledenen van afgelopen jaar
Voor Heilige Missen in de parochies Banholt, Noorbeek, Margraten,
Scheulder, Mheer en St. Geertruid, zie website: clusterterlinden.nl
onder clusterinformatie, misrooster.

Fanfare St. Franciscus

Eindelijk na 4 jaar was het op maandag 6 juni zover.
De 11de editie van Kunstexpositie De Poorten van
Reijmerstok. Na veel regen scheen die ochtend de zon.
En het zou wonder boven wonder die dag droog
blijven. De gebrachte worst was dan ook het
onderwerp van gesprek.
We kunnen terugkijken op een zeer succesvolle editie met ruim 5000
bezoekers. De voorbereiding liep goed, vele vrijwilligers hebben
meegeholpen in de voorbereiding en het was reuze gezellig, zeker de koffie
pauze! Op de dag zelf waren de poorthouders en de vrijwilligers top, men
moest hard werken om alles in goede banen te
leiden maar iedereen werd op een prettige manier
geholpen van parkeren tot entree, hapjes, drankjes
alles werd met een glimlach verzorgd. De muziek
was afwisselend en het programma in de kerk was
weer druk bezocht. De kunstenaars hadden hun
expositie ruimtes weer mooi ingericht en de
bezoekers genoten. Moe maar voldaan ging iedereen
naar huis. Dinsdag was er wederom een grote groep
vrijwilligers die alles mee hebben opgeruimd. Het
was genieten om hier als vrijwilliger bij te horen.

De organisatie, het comité en het bestuur zijn meteen in de evaluatie
modus gegaan. Wat en hoe kunnen we de volgende editie nog verbeteren?
Wat ging goed en wat kan nog beter. Er zijn al diverse evaluaties geweest
maar de komende weken zullen er nog diverse bijeenkomsten volgen van
de werkgroepen. Ook hebben we geëvalueerd met jullie op 20 juni, het was
een gezellige avond waarbij goede tips kwamen om ons weer te verbeteren.
Maar ook konden we als bestuur de verenigingen een mooie mail sturen
met de voor hun gewerkte uren. De jonkheid van Reijmerstok was deze
editie de vereniging met het hoogst aantal gewerkte uren die we moesten
gaan uitbetalen. Vorige edities hebben we steeds €7,50 kunnen uitkeren.
Deze keer konden we de verenigingen mededelen dat we de uren a €10,zouden gaan uitbetalen.
Dit alles is niet mogelijk
zonder de medewerking
van het dorp, de
poorthouders, sponsors,
supporters en de vele
vrijwilligers. Een reden
om een feest te
organiseren om
dankjewel te zeggen. Op
zaterdag 10 september
om 16 uur organiseren
we in A gen Ing een
feestje. Kom gezellig
met ons BBQ-en. Guido
van chefs foods zal de
BBQ weer verzorgen. De
kosten voor de BBQ en
enkele consumpties
nemen wij voor onze
rekening. Ook is er live
muziek!
Geef even voor 28 augustus door of je aanwezig bent!
(Putveld 14 of via nicole.lacroix14@gmail.com)
We hopen jullie allen te mogen begroeten, van jong tot oud we willen dit
graag samen met jullie vieren!

Op 1 juli gaven we samen met onze collega’s van Slenaken een concert in
Slenaken. Ook hier was er een BBQ en daarna zaten we gezamenlijk als
een grote groep op het podium en werd er geswingd. Het publiek genoot en
de muzikanten ook.
Kermis in Reijmerstok was de volgende activiteit. GENOTEN van de
processie, we mochten met een mooie groep weer de muziek verzorgen.
Daarnaast was de processie ook prachtig, iemand reageerde dan ook op
onze post op facebook waar een klein dorp groot in kan zijn. En daar zijn
we het dan ook mee eens.

In juli volgen de laatste repetities voor onze zomervakantie. Ook hier
maken we er weer een feestje van. De laatste repetitie voor de vakantie op
26 juli, houden we op de Puthof, samen het seizoen gezellig afsluiten!
In de vakantie kunnen de leden het instrument niet aan de wilgen hangen
want ook tijdens de vakantie zullen we deelnemen aan de Kermis van
Terlinden. Samen met de harmonie van Noorbeek zullen we op zondag om
11 uur de H mis bij de kapel opluisteren. Op maandag zullen we weer
gezamenlijk de rondgang verzorgen in Terlinden. Fijn dat het weer kan en
we hebben er weer zin in. In september zijn we weer paraat op de

hopfeesten. Maar ook willen we al de volgende activiteiten met jullie
delen, noteer ze alvast in jullie agenda:
1 & 2 oktober KiDZ weekend
2 oktober 11 uur opluisteren H mis (oktoberkermis)
26 december 11 uur opluisteren H mis
27 december Kerst in Reijmerstok
Er zit nog meer in het vat de volgende keer weer meer hierover…….
Tot snel! En een heel fijne vakantie! Met muzikale groet,
Fanfare St. Franciscus
Heilige missen Reijmerstok in de volgende maanden:
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
Op zaterdag 10 september is de bedevaart van Slenaken-Moresnet
Vertrek 7.00 uur bij kerk van Slenaken. We lopen via Teuven naar
Sippenaken. Pauze rond 8.30 uur bij Hoeve de Eik. Om 9.15 uur is de
zegen in de kerk van Sippnaken door kapelaan Marthoma. En om 11.00
uur is de aankomst in de kerk van Moresnet. Om 14.00 uur kruisweg. Na
afloop gaat iedereen huiswaarts. Een volgauto volgt de stoet.
Voor inlichtingen: 043 4573596

Wie houdt er van Halloween? En doet met ons mee?
De Duvelkes organiseerden vorig jaar met Halloween een griezellampionnenoptocht voor de basisschoolkinderen van Reijmerstok en
Terlinden. De kinderen hadden zelf een lampion gemaakt en zich griezelig
verkleed. Het was Griezeltastisch!
We organiseren het dit jaar weer én pakken het graag wat grootser aan.
Hierbij hebben we uw hulp nodig! De kinderen zouden het leuk vinden om
op sommige plekken in het dorp te mogen aanbellen voor een snoepje én
misschien wel een griezelige of spannende verrassing. Trick or treat heet
deze traditie in Amerika. Vindt u het leuk om hieraan mee te doen? Laat
het ons alstublieft weten!
U kunt zich aanmelden door een berichtje, met daarin uw adresgegevens,
te sturen naar Duvelkes@gmail.com. Op basis van de reacties stellen we
dan een route samen voor de griezel-lampionnenoptocht. De optocht vindt
plaats op zaterdag 29 oktober in de late middag/begin van de avond. De
kinderen ontvangen de adressen van de inwoners die meedoen. Alleen bij
die huizen bellen we aan.
We hopen op uw enthousiaste medewerking!
Alvast hartelijk dank,
Bestuur de Duvelkes
PS Als u op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten, kunt u
een e-mail sturen naar bovenstaand e-mailadres.

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!

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) ……………………………….

Bedevaart naar Banneux (Dekenaat Gulpen)
Op donderdag 25 augustus is de jaarlijkse bedevaart naar Banneux. Er
wordt om 9.00 uur vertrokken. Kosten € 18,- per persoon.
Voor meer informatie of aanmeldingen: Cato Slenter (043-4572128)

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

06-52767776

Chris Wouters

06-23515547

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.

Berichten voor Parochiecontact:
Wilt u een bericht plaatsen in ons eerstvolgende Parochiecontact (okt.-nov.),
gelieve dat dan vóór 15 sept. door te mailen naar: lemlijn@hetnet.nl

Zie ook onze website: www.clusterterlinden.nl

