
 

Parochiecontact 
RK Parochie St. Franciscus van Assisië te Reijmerstok 

  

 

 
 

 

Editie 85: februari-maart 2023 



Meer bewegen voor ouderen 
 

Wat zegt u van een gezellig ochtend in eigen dorp? Bent u 55 jaar of ouder 

kom dan op donderdag ochtend van half tien tot kwart over tien 

meedoen! In gemeenschapshuis A gen Ing vindt dan meer bewegen voor 

ouderen plaats.  

Nu denkt u vast ik ben nog fit en vitaal, ik heb dat nog niet nodig.  

We nodigen u van harte uit om ons dat te tonen en kom dan voor de 

gezelligheid meedoen. Of denkt u nu dat kan ik niet meer… Onzin de juf 

past met alle gemak een oefening aan. Naast het bewegen is het vooral 

gezellig en wordt er heel wat gelachen, en dat zijn natuurlijk ook spieren 

die je regelmatig moet trainen.  

Na het bewegen is er altijd een gezellig nazit met koffie en thee.  
 

Nog niet overtuigd loop gewoon binnen en kom eens kijken!  

Iedereen, dus mannen en vrouwen, zijn welkom.  

Meer informatie of aanmelden kan bij Itty Lacroix 06-21392145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Parochianen, Actie Kerkbalans!. 
 

In een tijd van dalende inkomsten en hevig stijgende kosten is uw gezins- 

bijdrage onze belangrijkste inkomenspost. 

 

Mocht u deze nog niet overgemaakt hebben dan kunt u dat alsnog doen  

naar:  NL83RABO0143700375 t.n.v. Parochie St. Franciscus  

onder vermelding van: "Actie Kerkbalans" + uw naam en adres –  
 

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

Parochiebestuur Reijmerstok 



 

VASTENAVOND 
 

Nog even, en we vieren weer Carnaval ofwel Vastenavond. Voor 

menigeen onder ons dagen om naar uit te kijken. Mensen zoeken elkaar op 

en trekken er samen op uit. De een kijkt naar de carnavalsoptocht, de 

ander verkleedt zich en trekt mee. De een blijft lekker thuis en de ander 

blaast de trompet en strooit confetti. En dan zijn er nog mensen die zich 

gewoon verheugen op een extra vrije dag of die erop uittrekken. 

  

In het Oude Testament klonk een oproep, ook voor ons. "Geef u niet over 

aan droefheid en kwel u niet met tobberijen. Blijheid van hart doet een 

mens leven en een vrolijke man leeft lang. Zoek afleiding voor uw zorgen 

en troost uw hart en jaag de droefheid ver van u weg. Want door droefheid 

zijn velen te gronde gegaan en zij dient tot niets. Jaloezie en toorn 

verkorten het leven en kommer maakt iemand oud vóór de tijd" (Sir. 30, 

21-24).  

 

Vastenavond nodigt ons uit het werk neer te leggen en onder de druk van 

wat ons bedrukt uit te komen. Want we mogen bedenken dat we niet 

geschapen zijn voor een 24 uurs economie. We werken om te leven, maar 

we leven niet om te werken. Vastenavond kan ons helpen met plezier naar 

elkaar en naar het leven te kijken. Dat helpt ons ook bij het vasten op weg 

naar Pasen. In die geest voor u allen: een zalige Vastenavond. 

 

Kapelaan Dassen 

 

 



AFSCHEID FRANCISCAANTJES 

 
Foto: Patrick Wouters ontvangt voor 40 jarig lidmaatschap 

het gouden ereteken met oorkonde van de Sint-Gregoriusvereniging. 

 

De Franciscaantjes zijn rond 1975 opgericht door pastoor Frans Huijts. 

Latere dirigenten waren Mathieu Alberigs en dhr. Pleijers. 
 

Patrick Wouters heeft, na eerst zingend lid te zijn geweest, het 

dirigentenstokje overgenomen. Als waardering voor het 40 jarig 

lidmaatschap mocht kapelaan Dassen hem op 10 december jl. de gouden 

onderscheiding van de Sint-Gregoriusvereniging uitreiken. 
 

Ook een dankwoord aan alle vrijwilligers die zorg droegen voor de 

organisatie en begeleiding van de leden. Symbolisch voor hun inzet 

ontving Yvonne Heusschen, die deze taak de laatste jaren voor haar 

rekening nam, een mooi bloemenboeketje 



Dankwoordje 
 
Op zaterdag 10 december 2022 heeft Kinderkoor De Franciscaantjes zijn 

allerlaatste mis opgeluisterd. Een groot aantal leden en oud-leden heeft 

voor deze gelegenheid met veel plezier en enthousiasme een aantal van de 

meest populaire liedjes ten gehore gebracht. Na afloop van deze mis heeft 

er nog een heel gezellig samenzijn plaatsgevonden in A-gen-Ing. Zo 

hebben we samen op een mooie manier afscheid kunnen nemen van De 

Franciscaantjes.  

Een woord van dank is hier zeker op zijn plaats. Zonder iemand over te 

willen slaan willen we graag alle leden en oud-leden bedanken, maar ook 

iedereen die in de mis of in A-gen-Ing aanwezig was, Kapelaan Dassen 

voor zijn warme woorden, het Parochiebestuur voor de uitgesproken 

waardering en verder iedereen die het kinderkoor de afgelopen jaren een 

warm hart heeft toegedragen. Bedankt! 

 

Kinderkoor De Franciscaantjes 

Yvonne en Patrick 

 



Collegium Gregorianum Sancta Gertrudis  
 

zondag 26 februari 11 uur in de Parochiekerk in Reijmerstok  
 

Het Collegium Gregorianum Sancta Gertrudis is in de zomer van 1977 

ontstaan uit een groepje van enkele personen die zich uit liefde voor de 

gregoriaanse zang meditatief wilden bezighouden met deze 

oorspronkelijke kerkmuziek. Allengs werd de belangstelling voor de 

gregoriaanse zang groter en groeide het groepje uit tot een waar koor van 

liefhebbers. Na twee jaar ontstond de behoefte ook dienstbaar te zijn in de 

liturgie; de gregoriaanse zang is hiervan tenslotte niet los te denken.  

Het Collegium streeft naar een uitvoering van het gregoriaans volgens de 

richtlijnen van het in 2012 gepubliceerde Graduale Novum.  

De thuisbasis van het collegium is Sint Geertruid, maar is niet aan de 

parochie H. Gertrudis verbonden. Rond 10 keer per jaar zingt het 

collegium de weekendliturgie in meerdere parochies in het Heuvelland, 

Maastricht en omstreken.  

De huidige dirigent Peter Schroen volgde de post-HBO-cursus 

‘Gregoriaans’ bij mgr. dr. A. Kurris aan het Conservatorium te Maastricht 

en een uitgebreide post academische cursus aan het Centrum voor 

Gregoriaans te Drongen (B). 

Momenteel bestaat het collegium uit 8 toegewijde zangers. Nieuwe 

zangers zijn van harte welkom. Repetities zijn op donderdagavond van 

20u00 tot 21u30 in het parochiecentrum van Sint Geertruid.  
 

Het gregoriaans 
 

Het gregoriaans is de oudste bekende muziek in de Westerse wereld en de 

oudste muziek van de toenmalige ene Latijnse Kerk van het Westen. Het 

ontstond als een a capella zang na de Romeinse tijd, werd geordend ten 

tijde van Paus Gregorius I (rond 600 AD) en ontwikkelde zich verder tot 

in de vijftiende eeuw met een hoogtepunt in de tiende eeuw.  

 

Religie zit ingebakken in het gevoel van deze kerkmuziek. Uitgangspunt is 

de tekst, zowel de woorden met de woordaccenten als de betekenis van de 

woorden en de tekst in de liturgie.Het vrije ritme van het gregoriaans volgt 

de emotie en de betekenis van de tekst. Belangrijke woorddelen krijgen 

een versiering met een langere notenreeks waarin muzikale spanning en 

ontspanning voelbaar zijn. De uitvoering blijft a capella, de menselijke 

stem het enige instrument van uitvoering.    



Kerkdiensten in de maand februari 
 

 

Zondag 5 februari, 11.00 uur tevens Blasiuszegen 

Opgeluisterd door Chris Wouters  

Lector: Jos Hendriks 

voor Jos en Harry Eussen en  

overledenen van familie Eussen en Huijnen 
  

Zaterdag 11 februari, 19.00 uur 

Opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor 

Lector: Paul Mannens 

Voor de overledenen van afgelopen jaar 
 

Zondag 19 februari, 09.30 uur dialectmis (carnaval) 

Opgeluisterd door de Durchduujerkes 

Voor Mike Hoogstraten, namens De Durchduujerkes 
 

Woensdag 22 februari, 19.30 u (Aswoensdag) 

Lector: Jos Hendriks 
 

Zondag 26 februari, 11 uur  

Opgeluisterd door Collegium Gregorianum Sancta Gertrudis 

 Lector: Marlies Kicheleer  

  Jaardienst voor Hubert en Maria Peerboom-Hendrikx 

 Voor Jef Croonen 

 

 

 

Kerkdienst op woensdagochtend 
 

In overleg met de vaste kerkgangers op woensdag werd afgesproken 

dat de H. Mis weer start op: 1 maart 2023 om 10.00  uur 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

Eerste heilige Communie 
Op Hemelvaartsdag 18 mei aanstaande om 9.00 uur is het groot feest in 

onze parochie. Want Justin Gagliardi, Sven Lacroix en Lucas Gigase 

zullen dan voor het eerst de heilige Communie ontvangen in onze kerk. 

Als thema kozen de ouders: “samen sterk”.  

Op zondag 26 maart om 9.30 uur presenteren onze aspirant-

communicantjes zich aan de geloofsgemeenschap.  

Intussen zijn de communielessen met als thema “Ik vier met Jezus” 

onder leiding van Cindy Lacroix begonnen. Zowel de ouders als de 

parochiegemeenschap proberen de kinderen vertrouwd te maken met 

ons geloof en de heilige Mis. Met onze steun, hulp en gebed zullen ze 

groeien in geloof, hoop en liefde. 

 

Heilig Vormsel 
Ook in juni vieren we feest, ditmaal vanwege het toedienen van het 

heilig Vormsel. Dave Notermans, Thomas Bastings, Jur Lacroix en 

Sem Canisius zullen samen met hun klasgenoten het sacrament van de 

heilige Geest ontvangen. De vormselplechtigheid zal plaatsvinden op 

vrijdag 9 juni om 19.00 uur in de kerk van de heilige Petrus te Gulpen.  

Door het vormsel mogen ze nog meer doordrongen worden van Gods 

‘spirit’, die helpt om mee te werken aan goede wereld, aan Gods Rijk. 

Wij allen, ouders, familie en parochiegemeenschap blijven vormend 

achter jullie staan.  

 

Graag uw gebed voor onze aspirant-communicanten en aspirant-

vormelingen.  



  

Kerkdiensten in de maand maart 
 

 

Woensdag 1 maart, 10.00 uur 
 

Zaterdag 4 maart, 19.00 uur    

Opgeluisterd door Kerkelijk zangkoor 

Lector: Paul Mannens  

 voor Jeanne Lemmerling-Crombach 

 Jaardienst voor Alfons Vleugels en Mia Vleugels-Brouwers 
Jaardienst voor Mathieu en Marieke Wouters-Lemmerlijn (st.) 

 

Woensdag 8 maart, 10.00 uur 

 Voor de overledenen van afgelopen jaar 
 

Zondag 12 maart, 09.30 uur 

Opgeluisterd door Kerkelijk zangkoor 

Lector: Marjo Lacroix  

Jaardienst voor Maria en Robert Degandt (st.) 
 

Woensdag 15 maart, 10.00 uur (staat niet in het rooster) 
 

Zondag 19 maart, 11.00 uur  

Opgeluisterd door Chris Wouters 

Lector: Marlies Kicheleer 

Jaardienst voor Hub en Mieneke Gerrekens-Huijnen (st.) 

Jaardienst voor Finy en Mathieu Rutten-Engelen 

Jaardienst voor Charles en Fien Eijgelshoven-Lacroix (st.) 

Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (st.) 
 

Woensdag 22 maart, 10.00 uur 
 

Zondag 26 maart, 09.30 uur met presentatie aspirant-communicantjes 

Opgeluisterd door Kerkelijk zangkoor 

Lector: Marjo Lacroix  

Voor de overledenen van afgelopen jaar 

  

Woensdag 29 maart, 10.00 uur 

 
 



  

Jaarprogramma 2023 ZijActief Reijmerstok 
 

16 januari  

Jaarvergadering in gemeenschapshuis AgenIng aanvang 19.30 u. 

Aansluitend kienen “Heel Reijmerstok bespaart energie” 
 

Woensdag 1,8,15 22 maart van 9.30 u tot 11.45.  

Woensdagmiddag 29 maart 2023 excursie. 

Politieke scholing georganiseerd door gemeente Gulpen Wittem en 

gemeente Eijsden Margraten. 
 

6 maart 

Kwisavond. 
 

4 april 

Filmavond in Kerkrade. 
 

26 juni 

Wandeling rondom kasteel Ehrenstein Kerkrade. 
 

September   

Rondleiding bij Amerikaanse Kerkhof te Margraten met aansluitend lunch. 
 

Vrijdag 27 oktober 

Jubileum etentje.  

Zijactief Reijmerstok bestaat 85 jaar en 8 leden vieren hun jubileum. 
 

Maandag 4 december 

Pakjesavond bij cafe AgenIng. 
 

Ledenactiviteiten van ZijActief Limburg 2023 

9 maart Dagen voor Alleengaanden Klimmen 

11 juni Sosoz wandeling 

20 juni Ledendag 
 

Voor meer informatie kunt u terecht bij 

Ria Lacroix,  secretaris 

rialacroix@home.nl 

Marion Lacroix-Theunissen, 

Paula Geron en Elian Wouters. 

mailto:rialacroix@home.nl


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) met 

graag “misintentie” vermelden op de enveloppe.  

 

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 ………………….                                         

 



Vastenactie: Een nieuwe start in Zuid-Soedan 

Dit jaar vraagt de Vastenactie bijzondere aandacht voor mensen die al dan 

niet gedwongen hun huis verlaten. De redenen waarom mensen dat doen, 

verschillen. Sommigen vluchten vanwege oorlog, natuurrampen of omdat 

een overheid of groot bedrijf zich de kostbare grond toe-eigent waar ze 

leven. Anderen vertrekken in de hoop op een beter leven of om geld te 

verdienen voor hun familie.  

In 2023 staat één project extra in de schijnwerpers. Dat is het steunen van 

mensen in de deelstaat Warrap van Zuid-Soedan: mensen die het geweld 

in hun dorp moesten ontvluchten en nu ergens anders in het land een 

nieuw bestaan moeten opbouwen. 

Warrap is de meest onderontwikkelde deelstaat van het land. Nog in 2020  

ging het gebukt onder ernstig geweld, veroorzaakt door diefstal van vee, 

conflicten over hulpbronnen, seksueel geweld en wraakacties. Ook werden 

60.000 mensen getroffen door grote overstromingen, wat desastreuze 

gevolgen had voor hun voedselvoorziening. Hierdoor verlaten mensen hun 

gemeenschappen en gaan elders op zoek naar voedsel en veiligheid.  

Het project van Vastenactie telt 1500 deelnemers. Dat zijn overwegend 

vrouwen, waaronder kwetsbare groepen als oudere vrouwen en vrouwen 

met een beperking. Zij worden getraind in duurzame landbouw- en 

veeteeltmethodes. Doel is dat ze genoeg en gevarieerd voedsel voor hun 

familie kunnen verbouwen én voldoende zaaigoed overhouden voor het 

volgende seizoen. Naast de trainingen krijgen de deelnemers ook zaaigoed 

en gereedschappen om de grond te bewerken.  

Er is speciale aandacht binnen het project voor de positie van vrouwen en 

meisjes om ze een volwaardige plaats te laten innemen in hun 

gemeenschap. De mannen worden daar uitdrukkelijk bij betrokken. 

Tenslotte leren de gemeenschappen hoe ze zich kunnen voorbereiden op 

mogelijke natuurrampen, hoe ze die op tijd kunnen zien aankomen en hoe 

ze de gevolgen daarvan zoveel mogelijk kunnen beperken. 

Helpt u mee ?  



Voor degenen, die een bijdrage aan de Vastenactie willen geven bestaat de 

mogelijkheid om dat te doen via een overboeking op de bankrekening van 

ons comité: IBAN NL42 RABO 0133.5131.06  

Tevens liggen er achter in de kerk vastenzakjes die u kunt meenemen en 

met uw bijdrage  kunt deponeren in de offerblok. 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

Par. Missiecomité Reijmerstok 

 

Heilige missen Reijmerstok in april en mei: 
Zondag 2 april 09.30 uur  

Woensdag 5 april 10.00 uur  

Vrijdag 7 april 15.00 uur Goede vrijdag kruiswegviering  

Zaterdag  8 april 20.30 uur Paaswake 

Zondag 9 april 11.00 uur Woord- en communieviering   

Maandag 10 april 09.30 uur  

Woensdag 12 april 10.00 uur  

Zondag 16 april 11.00 uur  

Woensdag 19 april 10.00 uur  

Zaterdag 22 april 19.00 uur  

Woensdag 26 april 10.00 uur  

Zondag 30 april 09.30 uur  

Woensdag 3 mei 10.00 uur  

Zondag 7 mei 11.00 uur  

Woensdag 10 mei 10.00 uur  

Zondag 14 mei 09.30 uur  

Donderdag 18 mei 09.00 uur Hemelvaartsdag, 1e communie 

Zondag 21 mei 11.00 uur  

Woensdag 24 mei 10.00 uur  

Zondag 28 mei 11.00 uur Woord- en communieviering   

Woensdag 31mei 10.00 uur  

 

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

Noorbeek, Scheulder en St. Geertruid, zie website:  

clusterterlinden.nl onder clusterinformatie, misrooster. 



 

 
 

Kermiszondag 9 juli a.s. is het eeuwfeest van onze parochiekerk. 
 

Dit 100-jarig jubileum laten wij uiteraard niet zomaar voorbij gaan. 

Naast een aantal kleinere activiteiten is op:  

ZONDAG 9 JULI aansluitend aan de processie  

DORPSFEEST 

voor jong en oud in en rond de feesttent. 
 

 

Hebt u foto’s van een bijzondere gebeurtenis in de kerk,  

zoals doop, kindercommunie, vormsel, bruiloft of een andere activiteit  

stuur die dan naar Jos Hendriks (jmghhendriks@home.nl).  
 

 

Wist u dat: 

 

 

 
 
De oude kerk nu een 

B&B is. 
 

  

 

 

De nieuwe kerk 
simpelweg naast de 

oude gebouwd werd. 
Beide gebouwen staan 

dus gebroederlijk 
naast elkaar. 

mailto:jmghhendriks@home.nl


 

 

 
Dat de architect 

Joseph Wielders ook 
de architect was van 

de watertoren in 
Schimmert. 

  

 

De bouw van de 
kerk gegund is voor              

36.945 gulden. 
 

Het grondwerk was  
daarbij wel voor de 

Reijmerstokse 
mannen. 

  

 

 
 

De éerste steen’ in 
het portaal van de 

kerk is aangebracht 

  

 

 
In juli 1923 

de kerk ingezegend 
is door               

Mgr. Schrijnen, 
bisschop van 

Roermond 

 



 

 

 

Kien Oavend
Veur Joonk & Oud

De Geite & Bokke
Organisere…….

Tot 12 Maart in A-Gen-Ing
De Geite & De Bokke



 

 

 
 

Buurtbus in Reijmerstok 
 

Vanaf maandag 12 december hebben de bewoners van Reijmerstok een 

rechtstreekse busverbinding met Margraten en Eijsden.  

De buurtbus is een 8 persoonsbusje en rijdt als regulier openbaar vervoer. 

De route van de buurtbus is Meerssen- Houthem- Valkenburg- Sibbe- 

IJzeren- Scheulder- Margraten- Reijmerstok- Banholt- Mheer- St. 

Geertruid-  Eijsden vice versa.  

Dit gebeurt van maandag t/m zaterdag ieder uur tussen 8 en 19.00 

uur.  

De buurtbus komende vanuit Margraten gaat via de Provinciale weg naar 

Reijmerstok en dan via de Brede Hoolstraat in de richting van A Gen Ing 

en steekt hier de Provinciale weg over naar Banholt.  

Bij de “Durpswinkel” komt de buurtbus richting Banholt-Eijsden om 7 

minuten over elk uur.  

Voor de buurtbus richting Margraten moet je om 11 minuten voor het 

hele uur klaar staan.  

Het mooie van de buurtbus is dat reizigers die op de route staan en hun 

hand opsteken met de buurtbus mee kunnen rijden maar ook reizigers die 

bij de halte staan.  

 



Fanfare St. Franciscus 
 

We blikken nog even terug op het afgelopen jaar.  

 

Dinsdag 20 december kwamen de kinderen oefenen 

voor hun kerstoptreden op 27 december.  

 

 

 

Op tweede Kerstdag 

luisterden we de viering op 

in de kerk. We startten al 

voor de mis met het maken 

van Kerstmuziek. Zoals we 

na de mis ook te horen 

kregen werd je meteen 

vrolijk van deze 

Kerstklanken.  

  

De dag erna hadden we de activiteit Kerst in Reijmerstok georganiseerd. 

Al voor 18 uur stroomden de deelnemers binnen in ons gemeenschapshuis. 

Met maar liefst 260 deelnemers begonnen we onze wandeling richting de 

Mondani farm, en wat was het een lange stoet. Hier klonk de kerstmuziek, 

uitgevoerd door de kinderen. Vol enthousiasme en opperste concentratie 

deden ze mee. Koffie, thee en een lekker koekje smaakte goed tijdens het 

luisteren. De kerk was de volgende stop, hij zat helemaal vol. De kaarsjes 

werden aangestoken en de fanfare verzorgde de muziek. Bij B&B ’t 

Reijmerhöfke klonken de kerstliedjes van Joko. De glühwein, warme 

chocomel en wafel smaakte heerlijk. De tocht terug naar de Puthof was 

koud, gelukkig kon men zich hier warmen aan het vuur voor de 

marshmallows. Ook hier verzorgde de fanfare de muziek en kon men wijn, 

bier of iets fris krijgen. Bij Cas en Petra werd er geëindigd. Het bleef er 

nog lang gezellig.  

 

 

 

 

 



 

Toen kwam toch echt het 

nieuwe jaar en deze begonnen 

we met een nieuwjaarsrepetitie. 

De fanfare repeteerde kort en er 

werden wafels gebakken. 

Daarna werd er samen geproost 

op 2023! 

15 januari was het winterkermis, ter ere 

van de heilige St. Antonius. We 

luisterden om 11 uur de H mis op. 

Voor sommigen was dit toch nog 

vroeg, aangezien we de dag ervoor de kinderzitting hadden gehad. Naast 

prins Jeannot en prinses Roux en nar Thomas is het leuk te vermelden dat 

ons jeugdlid Ike president werd. 

 

 

 

 

 

De volgende activiteit is ook alweer gepland. Op zaterdag 18 maart gaan 

twee panels, samengesteld uit dorpsgenoten, het tegen elkaar opnemen 

tijdens ons themaconcert Ooh wat een jaren! Komt u ook kijken wie van 

onze dorpsgenoten de meeste muziekkennis in huis heeft? De beste moves 

heeft? En het snelst antwoord kan geven op vragen? Binnenkort ontvangt 

u meer informatie over dit concert in uw brievenbus. 
 

Hetzelfde geldt voor zondag 2 april, dan organiseren we de Gulpener 

muziekdag. Muziek voor jong en oud, noteert u deze datum alvast in uw 

agenda?   
 

Met muzikale groet,  

Fanfare St. Franciscus  



 

 
 

zaterdag 14 januari 

werden   
 

Jeannot Jacobs  

en 

Roux van Houtem  
 

uitgeroepen tot het 

27e Prinsenpaar  

van JCV de 

Durchduujerkes 
 

Zij worden 

ondersteund door 

Nar Thomas  

en  

President Ike 

  
 

Jeannot woont samen met zijn ouders en broertje Djiego in Putveld. Hij is 

een fanatiek voetballer bij de J012 van BMR. Hij kan niet stilzitten en is 

altijd wel ergens op straat te vinden met zijn step of skelter.  
 

Roux woont samen met haar ouders en zusje Vesper aan de 

Reijmerstokkerdorpsstraat. Ze handbalt bij MenG Optimo, is Potterfan en 

speelt gitaar bij de muziekboerderij in Gronsveld. Ze zal zeker niet 

stilstaan deze carnaval en gaat samen in de polonaise met haar prins 

Jeannot.  
 

Het prinsenpaar gaat in de carnaval voorop met de nieuwe schlager            

“Party Animals” geschreven door Egid van Houtem.  



             RECEPTIE PRINSENPAAR 
 Nar en President en  

jubilaris Imelda Bastings 1x11   

  eupening carnaval 2023 i 

Remmerstjok 

            Vriedig 17 februari  

19:33 oer I ‘Gemeenschapshoes A Gen Ing’ 
 

Mit o.a. Shakin DJ’s , Sven ohne girls, de Starlights  
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) 

 

DIALECTMIS en BONTE OPTOCHT 
Zondig 19 februari  

um 09.30 uur de traditionele dialectmis  
 

um 13:11 uur rondgang durch ut durrep  

met der prinsewagen  
ginge Lempkesoptocht mer unne boonte optocht sjus wie dit joar!  

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

Ansletend I ‘Gemeenschapshoes A Gen Ing’  

karnavalsmuziek mit o.a. de Molliemeekersj 
 

KINGERDISCO 
Dinsdig 21 februari  

17.11 oer I ‘Gemeenschapshoes A Gen Ing’ 
 

Aswoensdig hieringbiete noa de aovendmis  
in Beer-Eathoes “A gen Ing”” 



 



 



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 
   

 Jos Hendriks Secretaris  06-52767776 

  jmghhendriks@home.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 
   

   

 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  

(april-mei), gelieve dat dan vóór 15 maart door te mailen naar: 

jmghhendriks@home.nl      

 

Zie ook onze website: www.clusterterlinden.nl en  

Facebook: St.  Franciscusparochie Reijmerstok 
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