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ADVENT 
 

Onlangs zag ik een foto van een kinderhandje in twee grote handen. 

Het was een vertederend beeld. Onze grote handen zijn zo gauw gebald 

tot een vuist. Vriendschap kan soms ontsporen in vijandschap. We 

kunnen op de vuist gaan. We kunnen met onze handen grijpen en 

graaien.  

 

Maar we kunnen onze handen ook openen voor elkaar. We kunnen 

ermee geven en elkaar liefdevol aanraken en de vrede tekenen. Om ons 

daarvan bewust te maken, reikt God ons met kerstmis Zijn hand. 

Namelijk de kleine hand van een pasgeboren kind. Hij vraagt om onze 

liefde. Hij hoopt dat onze vuisten opengaan en dat het handen worden 

die steun bieden en troost geven. 

 

Onze eigen grote handen waren ook ooit kinderhandjes. Kwetsbaar en 

klein, zoekend naar houvast. God trad onze wereld binnen als een klein 

Kind  in een kribbe dat zijn handjes uitstrekt en ons vraagt om Hem aan 

te nemen. Maar ook in al die kleine en grote mensen die hun hand naar 

ons uitsteken. 

 

“Laat Mij niet vallen en laat elkaar niet vallen” is de boodschap van 

kerstmis. Zo doet God een beroep op het beste dat in ons is. God blijft 

in ons geloven. Daarover bidden en zingen we tijdens de advent. Doet u 

met ons mee? Weet u welkom! Voor u allen: een goede advent! 

 

Kapelaan Dassen 



 

 

ZijActief 
 

wij wensen iedereen 

heel fijne Kerstdagen en 

een gezond en gelukkig 2023 !!! 

Als laatste activiteit van dit jaar gaan we donderdag 15 december naar het 

theater in Kerkrade naar de voorstelling  “ Bijna Kerst”.   

Het belooft een gezellige avond te worden met vooraf een koffie met wat 

lekkers en erna nog een drankje. 
           

Het bestuur van Zijactief Reijmerstok,  

Marlies, Paula, Marion, Elian en Ria 

 
 

Jeugdwerk De DUVELKES Reijmerstok 
 

Beste inwoners van Reijmerstok en Terlinden, 
 

Hartelijk dank aan iedereen die heeft meegeholpen de Gi-Ga-Gezellige-

Griezel Lampionnentocht en de Trick or Treat tijdens Halloween tot een 

succes te maken. Meer dan 35 kindjes uit Reijmerstok en Terlinden deden 

mee. En wat hebben ze genoten! Hopelijk kunnen we volgend jaar weer 

op u rekenen.  
 

Helaas stond in ons eerdere bericht in het Parochiecontact een verkeerd e-

mailadres. We vroegen in dat bericht of u wilde meedoen aan Trick or 

Treat. Mocht u na het sturen van een e-mail geen bericht van ons 

ontvangen hebben of geen bezoek hebben gehad van onze kinderen, dan 

spijt ons dit oprecht.  
 

Het juiste e-mailadres is duvelkesreijmerstok@gmail.com.  

Via dit adres kunt u ons bereiken met vragen én of opmerkingen. Ook 

kunnen ouders met basisschoolkinderen zich via dit adres opgeven om per 

mail op de hoogte gehouden te worden over onze activiteiten.  

Zijn er inwoners die het leuk vinden te helpen bij het organiseren van 

activiteiten. Ook dan nodigen we u uit een berichtje te sturen naar: 

duvelkesreijmerstok@gmail.com.   
 

mailto:duvelkesreijmerstok@gmail.com


DANKBAAR 
 

Laatst sprak ik met een echtpaar, die beiden graag andere mensen helpen. 

Hij klust voor ouderen, die dat niet zelf kunnen. Samen deden ze in de 

coronatijd voor verschillende mensen de boodschappen, als die mensen 

zelf niet het huis uit konden/durfden. Zij is altijd bereid om iets te koken 

voor anderen of met andere klusjes te helpen. Kortom een echtpaar, 

waarvoor ik een diep respect heb. Zij vertelden mij, dat ze laatst van een 

ouder, hulpbehoevend echtpaar een lange brief kregen, waarin zij hun 

dank uitspraken voor alle hulp die zij van hen hadden gekregen. Ik mocht 

de brief lezen: Hij was ontroerend mooi geschreven en deed de mensen 

zichtbaar goed.  
 

Misschien een aanleiding voor ons allen om eens stil te staan bij de vraag: 

zijn wij zelf genoeg dankbaar en spreken we dat ook uit ?  
 

Als pastoor ben ik mij bewust, dat ik dagelijks heel veel te danken heb aan 

heel veel mensen, met name alle vrijwilligers in alle parochies.  

Ik heb mij voorgenomen om dat vaker uit te spreken. Doet u met mij mee? 
 

pastoor Tervoort  
 

 
Uitstapje misdienaars naar Toverland. Present waren: 

Reijmerstok, Banholt, Noorbeek, Mheer, Scheulder en St. Geertruid. 



 

 

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 (Gulp en Geul en 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 ………………….                                         

 



ERIC LEMLIJN BEDANKT ! 
 

Al 83 edities van het Parochiecontact van Reijmerstok ontvangt u 
vanaf het begin van dit blad! En aan dat begin staat Eric, die er bijna 
14 jaar geleden mee is begonnen! 
Iedere twee maanden de misintenties verzamelen, de agenda van 
onze kerk en dorp bijhouden. Stukjes verzamelen en mensen 
waarschuwen dat ze te laat zijn met inleveren, sorry, Eric, ik was wel 
eens een van de laatkomers.  
Het is heel veel werk, dat ook heel veel zorgvuldigheid vraagt, zeker 
met de misintenties. 
Eric was toen hij begon met dit contactblad al lid van het 
Parochiebestuur, een tijd waarin hij betrokken is geweest bij veel 
nieuwe ontwikkelingen, zoals de vloerbedekking in de kerk, het 
opzetten van de kerkhofploeg, samen met Tous Bastings en het 
samenwerkingsproces binnen het Parochieverband, 
Daarnaast ziet het grasveld voor de kerk er danzij Eric altijd prima 
verzorgd uit. 
En hoe vaak heeft hij niet de vieringen opgeluisterd met zijn orgelspel 
en niet te vergeten in de coronatijd met cd-muziek, die hij altijd weer 
met zorg heeft uitgezocht. 
Kortom, Eric, heel veel dank voor alles wat u voor onze parochie heeft 
gedaan, en nu met name voor het Contactblad. 
Gelukkig is vanaf nu een nieuwe redacteur gevonden in de persoon 
van Jos Hendriks, we heten hem van harte welkom. 
Gelukkig blijft Eric nog tot begin volgend jaar in het Parochiebestuur, 
waarin wij inmiddels twee nieuwe leden mochten verwelkomen:  
Jos Hendriks en Chris Wouters. 
 
Nogmaals Eric, heel veel dank voor wat u voor onze parochie hebt 
gedaan en met name voor ons Contactblad! 
 

Namens het Parochiebestuur, Pastoor Tervoort 
 



Afscheid Kinderkoor de Franciscaantjes 
Zaterdag 10 december 19.00 uur 

 

Al meer dan 40 jaar hebben de Franciscaantjes met veel plezier vele liedjes 
gezongen in de kerk van Reijmerstok. Helaas, het ledenaantal van de 
Franciscaantjes loopt al jaren terug en nu is het moment gekomen dat op 
een mooie manier afscheid genomen wordt van het kinderkoortje.  

 

Tijdens de H. Mis op zaterdag 10 december zingen leden en oud-leden nog 
één keer samen.  

 

Na afloop 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. 

 

 
 

*Uitnodiging Kwajong Toernooi *   

                     Reijmerstok 

  

Zaterdag 17 december a.s. organiseren wij een kwajong toernooi. 

Dit belooft een gezellige avond te worden waar je zeker bij moet zijn. Dit 

zal plaatsvinden in café A gen Ing. Aanvang uiterlijk 18.30 uur.  

We beginnen dan met het samenstellen/loten van de poules en uiterlijk 

19.00 uur starten we met de competitie. 

Aanmelden kan zowel telefonisch als per mail bij A gen Ing. 

Mail: casperwillemsen@gmail.com Tel. 06-30074878 

Aanmelden graag per koppel, het inschrijfgeld bedraagt €5,- per koppel.  
Dit kan ter plaatse voldaan worden. (Inschrijven graag voor 5 december) 
 
Wij hopen er, samen met jullie een gezellig en sportief toernooi van te 
maken en zien jullie inschrijving(en) dan ook graag tegemoet 

mailto:casperwillemsen@gmail.com


Kerkdiensten in de maand december 
 

 

Zondag 4 december, 09.30 uur 

Opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor  

Lector Jos Hendriks:  

Jaardienst voor Anne Slenter 

Voor de overledenen van de familie Lemlijn-Narinx 
 

 

Zaterdag 10 december, 19.00 uur 

Opgeluisterd door kinderkoor de Franciscaantjes. 

Leden en oud-leden geven een laatste uitvoering   

Lector: Paul Mannens 

Jaardienst voor Juf en Miet Noteboren, tevens verjaardag van 

Juf Noteboren (stichting)  
 
 

Zondag 18 december, 11.00 uur 

Opgeluisterd door Chris Wouters 

Lector: Marlies Kicheleer 

Zeswekendienst Pater Joep Braken namens Missie Comité 

Reijmerstok  

Voor Annie en Harrie Wouters-de Bie (stichting)    
 

 

Zaterdag 24 december, 20.30 uur Nachtmis 

Opgeluisterd door JOKO 

Lector: Paul Mannens 

Voor pastoor René Graat 

Voor de ouders Kikken-Huntjens 
 
 

Zondag 25 december, 09.30 uur  1e Kerstdag  

Woord- en Communieviering  

Opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor 

 Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (stichting) 



Maandag 26 december, 11.00 uur 2e Kerstdag 

Opgeluisterd door Fanfare St. Franciscus  

Lector: Marjo Lacroix 

Voor de overledenen van het afgelopen jaar 

 

 

 

 

Mocht u de H. Mis op maandag 26 december bij willen 

wonen maar het lukt u niet om op eigen gelegenheid in de 

kerk te komen, bel dan gerust met Jos Hendriks            

(06-52767776) en er wordt gezorgd dat u opgehaald en 

thuis gebracht wordt. 
 

 

 

 

 

 

Kerkdienst op woensdagochtend. 
 

In overleg met de vaste kerkgangers op woensdag is afgesproken dat 

er geen H. Mis is op woensdag is in maanden: 

december, januari en februari.  

 

De kerkdienst op woensdagochtend start weer op:  

 

1 maart 2023 om 10.00  uur 
 

 

 

 

 

 



Kerkdiensten in de maand januari 
 

 

Zondag 1 januari, 11.00 uur   Nieuwjaarsdag 

Opgeluisterd door Chris Wouters  

Lector: Jos Hendriks 

Na afloop van de dienst is er in de kerk de mogelijkheid om elkaar 

nieuwjaar te wensen onder het genot van een kop koffie en/of glaasje 

bubbels .  
 

 

Zaterdag 7 januari, 19.00 uur 

Opgeluisterd door Profaankoor Reijmerklank  

Lector: Paul Mannens 

Jaardienst voor Luuk Royen (stichting) 

Jaardienst voor mevrouw Mia Roijen-Janssen 
 

 

Zondag 15 januari, 11.00 uur Kermis (St. Antonius) met broodzegening 

Opgeluisterd door Fanfare St. Franciscus  

Lector: Marjo Lacroix 

Voor Maria Catherina Wouters-Lemmerlijn en Giel Wouters (st) 

Voor mevr. Hartmans-Klinkenberg (stichting)  

Voor Pastoor Huijts (stichting)  

Voor Pastoor Martens (stichting) 

Jaardienst voor Jozef Jaminon en Maria Jaminon-Kroonen,  

en tevens voor Hub en Pierre Jaminon (stichting) 
 

 

Zaterdag 22 januari, 09.30 uur 

Opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor 

Lector: Jos Hendriks 

Voor de overledenen van afgelopen jaar 

 

Zondag 29 januari, 11.00 uur 

Opgeluisterd door Chris Wouters  

Lector: Marlies Kicheleer 

Jaardienst voor Anna Huijnen-Jacobs en tevens voor Joseph 

Huijnen 

Voor de ouders Antoon en Maria Peerboom en hun overleden 

kinderen, partners, kleinkinderen en achterkleinkinderen 
 



 

Samen onderweg 
 

In het voorjaar hebben wij meermaals uw aandacht gevraagd voor de 

wereldwijde Synode, door paus Franciscus uitgeroepen.  

 

We zijn u dankbaar voor de reacties die we ontvangen hebben.        

Het synodeverslag van onze zeven samenwerkende parochies kunt u 

nalezen op onze website: 

https://www.clusterterlinden.nl/2022/10/14/5884/  

 

Daar kunt u ook het synode-verslag van ons bisdom en de Nederlandse 

kerkprovincie vinden.   

 

Het synodale proces is in gang gezet, nu is het aan ons, om samen 

onderweg te zijn en te blijven.  

 

Dat kan alleen samen, daarom stellen we uw mening en suggesties op 

prijs. Evenals uw inzet, we hopen op u te mogen (blijven) rekenen! 
 

 

 

 

 

 

Helaas worden wij in deze tijd geconfronteerd met stijgende 

energiekosten en onze boodschappen zijn ook fors duurder geworden.  

 

We zijn het gewend om zelf onze broek op te houden en hebben de 

neiging om pas hulp te zoeken als het eigenlijk al te laat is.  

 

En als je dan hulp of ondersteuning zoekt dan lukt het niet altijd om de 

juiste persoon of organisatie te bereiken 
 

Als Parochiebestuur willen wij u graag hierbij helpen.  

Neem gerust contact op met Jos Hendriks 06-52767776. 

 



Beste Parochianen, inwoners van Reijmerstok en Terlinden! 

 

Ieder jaar vragen wij om een bijdrage aan de Actie Kerkbalans, vroeger  

bij de meesten van u beter bekend als gezinsbijdrage. 

In een tijd van dalende inkomsten en hevig stijgende kosten (denk aan  

energiekosten) blijft uw gezinsbijdrage 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, maar ook de energiekosten, 

verzekeringen en andere vaste lasten en tevens de onderhoudskosten van 

ons 100 jaar oude kerkgebouw, en ons prachtige kerkhof inclusief de 

“Lindelaan” daar naar toe. 
 

Ook in 2023 willen we het samen kerk-zijn vorm en inhoud geven.  

Daar hebben we uw steun bij nodig en doen daarom een dringend beroep 

op u voor een financiële bijdrage naar draagkracht.. 
 

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 anders soms moeilijk is om te achterhalen van wie een betaling 

afkomstig is. 
 

Wij rekenen op uw bijdrage waarvoor wij u reeds bij voorbaat danken. 

 

Parochiebestuur Reijmerstok 

 

 

 

Ook wij woorden geconfronteerd met stijgende energiekosten. 

Graag willen wij daar iets aan doen. 

 

Hebt u een goed advies neem dan contact op met: 

Tous Bastings, 06-80148206 tous.bastings@ziggo.nl 
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Pater Joep Braken 
overleden 

 

Onze oud dorpsgenoot is 2 november jl. 

op 91 jarige leeftijd overleden in Genk.  

 

 

Joep Braken heeft zijn eerste geloften bij de Montfortanen afgelegd in 

1952 en is tot priester gewijd in 1958.  

Amper een jaar daarna vertrok hij naar Belgisch Congo waar hij 

missionaris was van 1959 tot 1964 en van 1968 tot 1994. 

Het stond voor hem vast dat hij missionaris wilde worden en hij was er 

van overtuigd dat hij in Afrika nuttig werk kon doen.  
 

Hij werkte in Odamba, totaal geïsoleerd in het binnenland. “In Europa is 

alles aanwezig wat je maar wil. In Afrika is niets. Je bent daar dokter, 

onderwijzer, timmerman, vraagbaak en ook nog eens priester. Mensen 

bekeren is nog het minst belangrijk”.  

Spijt heeft hij er nooit van gehad en het missiewerk heeft hem altijd 

geboeid. De moeilijkste periode die hij meemaakte was in omstreeks 1960 

toen gedrogeerde bendes moordend en plunderend door het gebied trokken 

waar hij werkte.  

Vijf maanden lang een hel en hij keerde doodziek met een topische ziekte 

naar Europa terug. Uiteindelijk genezen teisterde nieuwe verschrikkingen 

Congo waarbij pater Jean Slenter uit Terlinden is vermoord.  

In 1994 keerde hij definitief naar Europa terug.  
 

Het missiecomité Reijmerstok, dat hem altijd ondersteunde, herdenkt hem 

met een zeswekendienst op zondag 18 december a.s. om 11.00 uur in de 

Parochiekerk van Reijmerstok .   



Fanfare St. Franciscus 
 

KiDZ weekend 

Oktober zijn we begonnen met het KiDZ weekend. 

Met op zaterdag de workshops op de Puthof.  De 

kinderen hebben muziek gemaakt. Van slagwerk, 

zingen, rappen, ukkele spelen, dj tot het produceren 

van muziek. Ook hebben ze met hun handen in de lijm 

gezeten om een draadjes schaal te maken, 

herfsthoeden gemaakt, de vogeltjes van Franciscus beschilderd, gekleurd 

en gevouwen en met stippen en een raamwisser schilderijen gemaakt. 

Maar het leukste was toch wel dat ze schilderijtjes hebben gefietst! Bij 

elke workshop zag je de kinderen genieten. Ze waren om vijf uur dan ook 

doodmoe toen de ouders hen kwamen ophalen. Met dank aan alle 

workshopgevers en vrijwilligers die er een fantastisch en creatief weekend 

van gemaakt hebben voor de kinderen.  

 

Op zondag startten we in de Kerk met het 

opluisteren van de H. mis. De leden lieten hun 

muzikaliteit weer horen en iedereen genoot van de 

muziek. Op het altaar en bij Franciscus stonden de 

vogeltjes van de KiDZ. Het verhaal van 

Franciscus werd prachtig verteld door de kapelaan 

en Dave en Stan namen de eerste lezing, de 

voorbeden en een mooi gedicht voor hun 

rekening. Het was fijn om op deze manier weer 

samen te zijn. In het gemeenschapshuis gingen we 

na de H. mis verder. De kinderen traden op en er 

werden foto’s en filmpjes getoond van de 

workshops. En natuurlijk stonden alle kunstwerken tentoongesteld. Ook 

gaven we de Gulpener duim een definitieve plek in ons gemeenschapshuis. 

Het was gezellig, de vlaai, wafels en broodjes smaakten goed en iedereen 

had plezier.      
    

Fanfare activiteiten 

Na de oktoberkermis zijn Kane Notermans en Bas 

Wouters ingestroomd bij de Fanfare. Ze nemen nu 

elke dinsdag deel aan de repetitie. Hun eerste 

optreden met het korps zal tijdens Kerstmis zijn.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De repetities worden gevuld met kerstmuziek, muziek voor de H. mis op 

15 januari en voor ons themaconcert op zaterdag 18 maart. Maar liefst 27 

muzieknummers moeten hiervoor worden ingestudeerd. Meer kunnen we 

niet verklappen over de muziek maar er zit behoorlijk wat afwisseling in! 

Ons themaconcert is een muziekquiz, hiervoor maken we gebruik van 

twee panels die tegen elkaar gaan strijden. Bent u al benieuwd naar de 

deelnemers en wie zal gaan winnen, zet dan een rode cirkel om 18 maart 

en zorg dat u erbij kunt zijn!  
 

15 januari om 11 uur luisteren we H. mis op in de kerk. Dit ter ere van St. 

Antonius.  
 

KiDZ en Kerstmis 

Dinsdag 20 december van 16 tot 17 uur organiseren we een muziek 

workshop in gemeenschapshuis A gen Ing voor alle kinderen tussen de 4 

en 14 jaar. Want ook op 27 december willen we weer het woord geven aan 

onze KiDZ, als onderdeel van Kerst in Reijmerstok. Daarom nodigen we 

alle KiDZ uit om mee te doen en samen met ons muziek te maken. Meld je 

voor 12 december aan om met ons samen muziek te komen maken! Er zijn 

geen kosten aan verbonden.  Opgeven, stuur een mail naar Nicole 

(nicole.lacroix14@gmail.com) vermeld je naam en leeftijd. Let op als je je 

opgeeft, geef je toestemming dat we foto’s mogen maken en publiceren.  
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Kerstmis 

Tweede Kerstdag om 11 uur zullen we de H. mis opluisteren.  
 

Kerst in Reijmerstok vieren we op dinsdag 27 december. Om 18 uur 

verzamelen we in café A gen Ing. Hierna wandelen we samen naar de 

Mondani farm. Hier zal de eerste groep optreden, we vervolgen onze weg 

naar de Kerk. Ook hier zal er muziek klinken en kan de Kerststal bezocht 

worden. De wandeling wordt vervolgd naar ’t Reijmerhöfke. Onze 

voorlaatste stop zal De Puthof zijn. We eindigen weer in café A gen Ing. 

Op alle locaties ontvangt u versnaperingen. We wandelen samen met alle 

muzikanten en deelnemers van locatie naar locatie. Zet dus die kerstmuts 

op en kom gezellig mee naar buiten om ons samen nog even onder te 

dompelen in de Kerstsfeer. Deelname is gratis. Om ervoor te zorgen dat 

we voldoende versnaperingen hebben zouden we het fijn vinden als u zich 

aanmeldt voor 19 december, stuur aantal volwassenen, aantal kinderen 

naar Nicole via nicole.lacroix14@gmail.com of stop een briefje in de 

brievenbus, Putveld 14. Bent u slechter te been maar wilt u toch 

deelnemen, meldt u zich even dan kijken we voor een oplossing! 
 

Nieuwjaar 

Dinsdag 3 januari is het alweer tijd om het nieuwe jaar in te luiden. Dit 

doen we graag met u samen. U bent dus van harte uitgenodigd op onze 

nieuwjaar repetitie. Deze start om 19.30 uur in gemeenschapshuis A gen 

Ing. We zullen kort repeteren, zodat u kunt genieten van de muziek onder 

het genot van een drankje en hapje daarna zullen we samen proosten op 

het nieuwe jaar.  
 

Noteer alvast: 

Tweede Kerstdag:  11.00 uur opluisteren H. mis in de kerk. 

Dinsdag 27 december: Kerst in Reijmerstok 

Dinsdag 3 januari:  nieuwjaarsrepetitie in zaal A gen Ing. 

Zondag 15 januari: 11.00 uur opluisteren H. mis in de kerk. 

Zaterdag 18  maart:  themaconcert 

Zondag 2 april:  het Gulpener muziekfeest!  
 

Namens alle leden wensen we u allen fijne feestdagen toe en dat voor u 

alle de muziek mag klinken in 2023! 
 

Met muzikale groet, Fanfare St. Franciscus 

mailto:nicole.lacroix14@gmail.com


 

Namens de Geite&Bokke, 
 

Wil veer uch fijn feesdaag toewunsje 
en alle goods veur 2023! 

 

 
Ut bestuur; 

Estie, Anita, Ellen & Lianne 
 

 

Kapelaan Dassen in de rol van docent op Sophianum in Gulpen  
 

Onlangs was kapelaan Dassen als gastdocent aanwezig bij 4HAVO en 

4VWO. Hij heeft een les verzorgd over de vroegchristelijke kunst.  

Dit wordt gewoonlijk behandeld in de lessen kunstgeschiedenis van het 

vak tekenen. De kapelaan wist met zijn les de groep van begin tot eind te 

boeien. De leerlingen waren onder de indruk.  
 



Heilige missen Reijmerstok in de volgende maanden: 

 

Zondag 5 februari 11.00 uur  

Zaterdag 11 februari 19.00 uur  

Zondag 19 februari 09.30 uur of 11.00 uur WOCO 

Woensdag 22 februari 19.30 uur Aswoensdag 

Zondag 26 februari 11.00 uur  

Zaterdag 4 maart 19.00 uur  

Zondag  12 maart 09.30 uur  

Zondag 19 maart 11.00 uur  

Zondag 26 maart 09.30 uur   

 

 

 

 
 
 
 
 

De parochie heeft nu ook een 
Facebook pagina.  

Hebt u leuke foto’s of berichten 
van of over onze kerk stuur die 

dan naar Chris Wouters  
c.w.m.wouters@protonmail.com 

mailto:c.w.m.wouters@protonmail.com


 
 

     ZITTING                

mit Proclamatie nuuj prinsenpaar 
 

Zotterdig 14 januari 
15:11 oer I ‘Gemeenschapshoes A Gen Ing’ 

 
Mit optrejes van os eige Remmersjtokse jeugd 

 
 
 
 

Beleefd oetgenudigd 
 

Prins Thomas I 

         en  

Prinses Demi I 

 

 
 
 
 
 
 

Rond de feesdaag kome veer langs veur us joarlijkse donateuractie 
 

 



 

RECEPTIE PRINSENPAAR 
       en eupening carnaval 2023  

      i Remmerstjok 

                    Vriedig 17 februari  

19:33 oer I ‘Gemeenschapshoes A Gen Ing’ 
 

Mit o.a. Shakin DJ’s en Sven ohne girls 
en nog vul mier 

Hat deer zelf nog ee leuk idee vur ee optreje en  geu deer de oetdaging 

aan? Num dan contact op mit eemes van ut bestuur. 

(jcvdedurchduujerkes@gmail.com) 

 

 

BONTE OPTOCHT 
Zondig 19 februari  

Ansletend I ‘Gemeenschapshoes A Gen Ing’  
Komend joar organisere veer ginge Lempkesoptocht mer unne boonte 

optocht sjus wie dit joar!  

Dus trik allemoal uch sjoenste pekske aan en loop mit os mit! 

 

 

KINGERDISCO 
Dinsdig 21 februari  

17.11 oer I ‘Gemeenschapshoes A Gen Ing’ 
 

 

Veer wunsche uch schun feesdage  
en e good en gezond 2023! 



 





Parochiebestuur 
 Pastoor Tervoort Voorzitter kerkbestuur  

federatie TerMar 

043-4571221/ 06-12629130 

pnt@xs4all.nl 
   

 Kapelaan E. Dassen Voorzitter  

Parochiebestuur 

043-8521241/ 06-25362791 

rkk@ziggo.nl 
   

 Jef Denis Penningmeester 06-12547867 

jefbw9@gmail.com 
   

 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 

  jmghhendriks@home.nl 
   

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

   

Bankrekeningnummer:  

NL83RABO0143700375 t.n.v. R.K. Kerkbestuur Reijmerstok 
 

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. 
 

Berichten voor Parochiecontact: 

Wilt u een bericht plaatsen in ons eerstvolgende Parochiecontact  

(febr.-maart.), gelieve dat dan vóór 15 januari door te mailen naar: 

jmghhendriks@home.nl      

 

Zie ook onze website: www.clusterterlinden.nl en  

Facebook: St.  Franciscusparochie Reijmerstok 
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