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Dit betreft een screenshot uit een film, gemaakt door Camiel Kengen 

tijdens de kermis, op verzoek van onze Jonkheid. 
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Leef Geite & Bokke, 

 

Veer vinge ut weer tied veur un gezellig feeske same, geer och? Noteer 

dan alvas zoaterdig 15 Oktober 2022 vanaaf 16u in uuche agenda!! En 

kom dan noa ozze Hossa am Samstag! Neudig oach uuch familie,  vrun 

of kinnissen oet en maak d'r un te gek feeske van. Koap doarum snel 

uch kaarten in de veurverkoap want vol=vol! Dees zeen te verkriege 

bie de Zeute Aardbei i Terlinge. Tot 15 Oktober! 

 

Hossa!! 



HERFSTKLEUREN 

 

Onze mooie streek wordt één feest van najaarskleuren. De bomen krijgen 

stilaan hun herfsttinten. Maar ook dat gaat voorbij en dan zien we een 

wirwar aan vreemd gevormde takken die naar de hemel wijzen of naar de 

grond buigen. Sommigen worden er mistroostig van. Het herinnert ons aan 

eindigheid en ouder worden. We verliezen onze jeugd, onze haren en onze 

dierbaren. Aan pijn is niet te ontkomen. 

 

Het leven heeft ook waarde als de krachten afnemen. Als je het een niet 

meer kunt, kun je het andere nog wel. De herfst kan ook mooi zijn. Het 

leven is een geschenk van God. Het leven is je gegeven om er iets van te 

maken. Het leven draagt waarde in zich. Niet wat je hebt of presteert maakt 

die waarde uit, maar wie je bent. Of beter gezegd wie je geworden bent: 

mild en dankbaar voor alle goede dingen. 

 

Ons leven mogen we teruggeven aan God. Rijker door alle goeds wat we 

ermee deden. We geven het terug maar ook dan wordt het ons niet 

afgenomen. Wat ons eens als geschenk gegeven is, blijft gegeven. Het 

leven wordt na de dood veranderd, niet ontnomen. Dat is ons geloof en dat 

geeft steun, moed en hoop, ook als het herfst wordt in ons leven. 

 

Kapelaan Dassen 

 

Het Parochiecontact 

 

De afgelopen 14 jaar heb ik 83 edities van het Parochiecontact mogen 

samenstellen. Daarbij werd ik ondersteund door parochieanen die mij 

iedere 2 maanden voorzagen van artikelen. Graag wil ik die mensen 

bedanken voor de fijne samenwerking!! Jos Hendriks zal deze taak in het 

vervolg op zich nemen. Zijn contactgegevens staan op de achterkant van 

ieder Parochiecontact. Heel fijn Jos, dat je je ook hiervoor inzet. 

 

Namens het Parochiebestuur, 

Eric Lemlijn 



 

PAROCHIE CADIER EN KEER 

 

Aangezien pastoor Eggen gestopt is als pastoor van de Parochie 

H.Kruisverheffing van Cadier en Keer is met ingang van 1 november a.s.  

benoemd kapelaan H.Horstman. Momenteel is hij kapelaan in oa. 

Spaubeek. Hij gaat wonen in de pastorie van Cadier en Keer. 

 

Met ingang van dezelfde datum zal ondergetekende benoemd worden als 

pastoor van de Parochie Cadier en Keer. Op de langere termijn zal Cadier 

en Keer en ook Bemelen gaan samenwerken in onze Parochiefederatie. 

 

pastoor Tervoort 

 

 

 

 

 

 



 



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. Voorafgaand aan deze uitvoering houden we nog 

twee repetities, vrijdag 18 november en vrijdag 2 december om 19.00 uur 

in de kerk.  

 

We hebben inmiddels al een flink aantal aanmeldingen ontvangen, maar 

hoe meer zielen, hoe meer vreugd, dus meld je nog snel aan! Wie mee wil 

doen kan een reactie sturen naar defranciscaantjes@gmail.com. 

 

Na de mis 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 hopen dat we zo samen  

op een mooie manier afscheid  

kunnen nemen en vooral met 

plezier terug kunnen kijken op  

de Franciscaantjes. 

 
Hopelijk zien we jullie op  

 

de mis en/of na afloop bij  

A-Gen-Ing!! 

 

Kinderkoor de Franciscaantjes 

Yvonne en Patrick 

 

 



Kerkdiensten in de maand oktober:  

 

Zondag 2 oktober, 11.00 uur Kermis 

 Opgeluisterd door fanfare St. Franciscus 

 Voor de leden en overleden leden van fanfare St. Franciscus (st.) 
  Jaardienst voor de overleden ouders Jaminon-Hamaekers (st.) 

  Jaardienst voor Pastoor Huijts (stichting) 

Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting) 

Voor de familie Lacroix-Boschouwers (stichting) 

Jaardienst voor Frans Gijsens en Paulina Gijsens-Lemmerling 

Jaardienst voor Pol Olislagers 

 

Woensdag 5 oktober, 10.00 uur 

 

Zondag 9 oktober, 09.30 uur 

 Opgeluisterd door profaankoor Reijmerklank 

  Lector: Ankie Wesselius 

 Jaardienst voor Frans Lacroix, Catharine Lacroix-Schreurs en  

 zoon Eugene, Barbara Lacroix en Josef Lacroix (stichting)  

 Jaardienst voor Joseph Huijnen en tevens voor Anna Huijnen- 

 Jacobs (stichting) 

 

Woensdag 12 oktober, 10.00 uur 

 

Zaterdag 15 oktober, 19.00 uur 

 Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor 

  Lector: Paul Mannens 

 Jaardienst voor Jozef Denis en Anna Denis-Janssen 

 
Woensdag 19 oktober, 10.00 uur 

 

Zondag 23 oktober, 11.00 uur 

 Opgeluisterd door Chris Wouters 

  Lector: Marlies Kicheleer 

  Jaardienst voor Joseph Huijnen 

  Voor Frans Canisius en de overledenen van de familie Canisius- 

  Croonen 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 



Woensdag 26 oktober, 10.00 uur 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Zondag 30 oktober, 15.00 uur Allerzielen 

 Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor 

  Lector: Avondwake groep 
 Jaardienst voor Joep Magermans en tevens voor Roos Magermans- 

  Kevers, dochters Marit en Carla en schoonzoon Wiel (stichting) 

 Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting) 

  Jaardienst voor de overleden ouders Schreurs-Jacobs en kinderen 

 Voor Emiel en Maria Broers-Huijnen en voor schoonzoon Kees  

 

 

 

Proficiat aan onze dopelingen en hun families! 

In september werden in onze kerk gedoopt: 

 

Jules Roijen uit de Reijmerstokkerdorpsstraat 

Naud Kleijnen uit de Vroelenstraat 

Lieke Schaap uit de Jonkersbosweg 

 

Kindje dat het water voelt 

weet je dat God jou bedoelt 

Druppels op je babywang 

raken jou je leven lang 

 

Water tekent een geheim: 

dat je kind van God mag zijn 

Water levert het bewijs: 

God gaat met je mee op reis 

 

Want wanneer je bent gedoopt 

weet je dat God naast je loopt 

En dat Hij je altijd helpt 

wat Hij zegt dat is Hij zelf 

 

 

  



Kerkdiensten in de maand november: 

 

Woensdag 2 november, 10.00 uur 

 

Zaterdag 5 november, 19.00 uur 

 Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor 

  Lector: Paul Mannens 

Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting) 

 

Woensdag 9 november, 10.00 uur 

 

Zondag 13 november, 11.00 uur 

  Lector: Marit Stekelenburg 

  Jaardienst voor familie Goessens-Pricken 

 Jaardienst voor Maria Peerboom, oftewel zuster Luciana 

 

Woensdag 16 november, 10.00 uur 

 

Zaterdag 19 november, 17.30 uur 

 Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor 

  Lector: Marjo Lacroix 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Woensdag 23 november, 10.00 uur 

 

Zondag 27 november, -11.00 uur 

 Opgeluisterd door Chris Wouters 

  Lector: Jos Hendriks 

Voor de overledenen van de familie van Alfons Huijnen en Anna 

Huijnen-Wouters (stichting) 

  Jaardienst voor Emiel en Maria Broers-Huijnen en voor  

  schoonzoon Kees (stichting) 

 

Woensdag 30 november, 10.00 uur 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

 

 
 



Fanfare St. Franciscus 

 

Op 19 juli brachten we een verrassingsserenade ter ere 

van het 50 jarig huwelijk van Marionne en Jef 

Wouters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 juli onze 

laatste repetitie 

en het zonnetje 

schijnt. Samen 

maken we 

muziek op de 

Puthof. Onder 

het genot van 

een drankje 

proosten we op 

de vakantie. 

 

Op 7 augustus verzorgden we samen met de 

harmonie van Noorbeek de muziek voor de H 

mis in Terlinden. Op maandag trokken we er 

ook samen op uit tijdens de kermisrondgang.  

 

  

 

 

 

 

 

 



Op 30 augustus startten we weer met repeteren. Nog een beetje in de 

vakantiestemming werd er weer muziek gemaakt. Nieuwe muziek werd 

uitgedeeld voor de komende activiteiten. 

 

10 september vierden we ons grote dankjewel dorpsfeest. We waren blij 

met de vele aanmeldingen en hadden er zin in om alle vrijwilligers te 

verwelkomen! Na een lange warme en zeer droge zomer regende het op 

deze dag. Maar geen man over boord! In het café, op het terras en in het 

gemeenschapshuis werd alles ingericht om de vrijwilligers te verwennen. 

We kwamen door de goede zorgen van Cas en Petra niet droog te staan en 

Guido zorgde voor een heerlijke BBQ. De muziek werd verzorgd door DJ 

Jeroen en Jennifer&Jean. Een zeer geslaagde gezellige avond met de 

vrijwilliger in het middelpunt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmiddels zijn ook de leerlingen weer gestart met hun lessen na de 

vakantieperiode.  

 

Hopfeesten 2022, 11 en 12 september, maar ook bij de opbouw en het 

opruimen mochten we weer op vrijwilligers rekenen voor onze vereniging. 

Waarvoor onze dank! 

 

 



11 september werd voor ons een bijzonder moment. Tijdens de hopfeesten 

werden we verrast met de uitreiking van de Gulpener Duim voor ons KiDZ 

project. Als je project als bijzonder wordt omschreven en het comité het 

een project vindt dat deze prijs verdient dan wordt je wel even stil. We zijn 

de Gulpener en het comité erg dankbaar voor deze erkenning en we zijn 

uiteraard zeer blij met de financiële impuls die aan deze prijsuitreiking vast 

zit. We mogen maar liefst €1.250,- ontvangen. Hiermee gaan we weer veel 

kinderen laten kennis maken met kunst en cultuur! Uiteraard hebben we 

deze prijs gevierd met een lekker Gulpener Pils!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 september werden we weer met veel gejuich ontvangen tijdens de 

serenade op de relatie dag van de Gulpener. Om 19 uur liep de fanfare al 

spelend tussen de hopplanten door naar het feestterrein. Daar werd het 

Limburgs volkslied en natuurlijk de Hopmars uitgevoerd. De sfeer zat er 

goed in en ook vandaag smaakte het Gulpener pils uitstekend.  

 

 

 

 



1 en 2 oktober staat weer in het teken van het KiDZ weekend. Op zaterdag 

gaan de kinderen weer creatief en met muziek aan de slag. We nodigen u 

allen uit om op zondag 2 oktober vanaf 12 uur de expositie in het 

gemeenschapshuis te komen bezoeken. Ook zullen de kinderen optreden. 

Laat u verwonderen door de kunsten van onze kinderen en kom dus kijken 

waarom wij de Gulpener Duim hebben verdiend. 

 

2 oktober is het tevens ook 

Franciscus kermis. Volgens 

traditie zal de fanfare de H. 

mis opluisteren om 11 uur. 

Er wordt weer mooie 

muziek ingestudeerd om 

hier uit te voeren.  

 

Ook de KiDZ hebben iets 

gemaakt voor in de kerk. 

Deze kunstwerkjes zijn ter 

illustratie van het verhaal van Franciscus. Na de H. mis zullen we samen 

naar het gemeenschapshuis gaan waar de koffie klaar zal staan. Komt u 

ook? 

 

Heeft u al genoteerd dat we op Tweede Kerstdag om 11 uur de H. mis 

zullen opluisteren? 

 

In Reijmerstok duurt de Kerst dit jaar hopelijk langer, want we vieren 

Kerst in Reijmerstok op dinsdag 27 december. Vanaf 18:30 uur gaan we 

met u een korte wandeling maken en onderweg worden we 

ondergedompeld in nog even een heerlijke Kerstsfeer. Op elke locatie die 

we aan doen zullen we ook zorgen voor een versnapering. Binnenkort 

ontvangt u nog meer informatie hierover in uw brievenbus.  

 

Noteer ook al de volgende datums voor 2023! 

Zaterdag 18 maart ons themaconcert 2023! 

Zondag 2 april het Gulpener muziekfeest!  

 

Tot snel!  
Met muzikale groet,  

Fanfare St. Franciscus 





    Stichting De Durchduujerkes Remmersjtok 

Secretariaat:  Imelda Bastings (06-22235594) en 
            Miranda Canisius (06-46974789) 
      Penningmeester: Robert Engelen (043-4572648) 

                                          IBAN nummer: NL16 RABO 0133 5117 31 
     Website: www.durchduujerkes.nl 

 

Beste dorpsgenoten, 
 

Is dit niet fantastisch, al die lachende kindergezichtjes. Als bestuur van de 

Durchduujerkes genieten we daar enorm van en is dit voor ons de drive om 

ieder jaar weer de schouders eronder te zetten en een geweldige carnaval te 

organiseren. 

 

Maar….. helaas zoals veel verengingen kampen met het te kort aan 

bestuursleden is dit bij ons ook aan de orde. Nadat een aantal trouwe 

bestuursleden afscheid hebben genomen is het ons nog niet gelukt om 

vervanging voor hen te vinden.  

 

Als er geen bestuursleden bij komen zal het niet meer mogelijk zijn om de 

activiteiten voor de kinderen te organiseren. Daarom zijn wij op zoek naar 

nieuwe bestuursleden die zich willen inzetten zodat de typisch Limburgse 

en Reijmerstokse traditie ook in ons dorp blijft bestaan. Wat zou het zonde 

zijn als dit na al die jaren verloren gaat. 

 

Dus heb je interesse dan roepen wij je op om je te 

melden. Dit kan bij een van de bestuursleden 

persoonlijk of via ons mailadres: 

jcvdedurchduujerkes@gmail.com 

 

Bestuursleden: Ivo Zink, Robert Engelen, Imelda 

Bastings, Fer Jacobs en Miranda Canisius 

 

Wij hopen dat wij komend seizoen weer samen kunnen 

genieten van lachende kinderen, gezellige avonden, spannende 

proclamaties, heel veel confetti en polonaises en plezier maken met z’n 

allen in ons dorp maar ook daarbuiten. 

 

Vele handen maken licht werk! 

http://www.durchduujerkes.nl/
mailto:jcvdedurchduujerkes@gmail.com


Heilige missen Reijmerstok in de volgende maanden: 

 

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 

 

 

Wie houdt er van Halloween? En doet met ons mee? 

 

De Duvelkes organiseerden vorig jaar met Halloween een griezel-

lampionnenoptocht 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.  

mailto:Duvelkes@gmail.com


Bestellen van Heilige Missen 

Misintenties kunnen middels onderstaand formulier schriftelijk worden 

aangevraagd. Een volledig ingevuld formulier kunt u doormailen naar 

jmghhendriks@home.nl, of deponeren in de brievenbus van Jos Hendriks 

(de Reijmer 12). 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:jmghhendriks@home.nl


 



 



Parochiebestuur 

Pastoor Tervoort Voorzitter kerkbestuur  043-4571221  / 06-12629130  

   federatie TerMar pnt@xs4all.nl 

 

Kapelaan E. Dassen      043-8521241 / 06-25362791

      rkk@ziggo.nl 
 

Jef Denis  Penningmeester  06-12547867  

       jefbw9@gmail.com 

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 

 

Jos Hendriks       06-52767776 
       jmghhendriks@home.nl 

 

Chris Wouters      06-23515547 
      c.w.m.wouters@protonmail.com 

 

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 (06-

52346010). 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 (dec.-jan.), 

gelieve dat dan vóór 15 nov. door te mailen naar: jmghhendriks@home.nl 

Zie ook onze website: www.clusterterlinden.nl 

mailto:pnt@xs4all.nl
mailto:rkk@ziggo.nl
mailto:jefbw9@gmail.com
mailto:marjolacroix@ziggo.nl
mailto:tous.bastings@ziggo.nl
mailto:jmghhendriks@home.nl

