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JEZUS GAF ZICHZELF. WAT GEVEN WIJ?

Zijn we op deze manier niet bezig het geloof en de vastentijd in een verkeerd
daglicht te plaatsen, met als gevolg dat veel mensen de Kerk en het geloof de
rug toekeren?
De ouderen onder ons herinneren zich nog de paters die in de parochies
donderpreken kwamen houden en de mensen het beeld opdrongen van
slecht en schuldig.
Maar als we nu bij Jezus te rade gaan en daarbij zien hoe Hij met wetten en
geboden om gaat, zullen we beslist tot een ander beeld komen. Denken we
hierbij aan de twistgesprekken van Jezus met de schriftgeleerden. Jezus
hecht niet aan uiterlijkheden en inhoudloze rituelen. Bij Jezus gaat het om
een innerlijke reinheid, om een juiste innerlijke gesteldheid. 
Jezus wijst er op dat de wetten voor de mensen gemaakt zijn, en niet de
mensen voor de wetten. Jezus wil barmhartigheid en geen offers.
Zo komen we bij de kern van het vasten.
De diepere betekenis van vasten is God eren door de ander goed te doen,
iets over hebben voor de ander, delen met de ander. Dit is vreugde schenken
aan de ander en daarin zelf vreugde ervaren. Anderen het leven mogelijk
maken, is jezelf het leven laten genieten.
Vasten dient gericht te zijn op delen met de ander, op een oprechte omgang
met de ander. Dat is wat Jezus uitdrukt in Zijn boodschap, die niet luidt:
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afzien van het leven, maar juist leven in overvloed. Boeten doen (vasten en
herstellen) kan dan ook betekenen: doe iets goeds!

Mogen wij op deze manier in het spoor van Jezus, na de vreugde van de
Vastenavond, in de vastentijd ons richten op hen die iets nodig hebben van
onze overvloed.
De boodschap is duidelijk: doe iets goeds!
Jezus gaf zichzelf. Wat geven wij?

Moge dit de richting zijn voor onze weg naar Pasen!

P. Backus -pastoor
Mej. E. Rouwhorst -parochiesecretaresse

Gedoopt   geen Doopsels in de afgelopen periode.

Overleden
22.01.2010     † Johannes van der Weijden (74)          Vijverdalseweg 10
26.01.2010     † Miet Vanderbroeck –Mommers (83)    Vijverdalseweg 10

KERKDIENSTEN  H. Johannes de Doperkerk –Limmel.

Di 2 mrt 18.45 u. Overweging van de Kruisweg, waarna H. Mis.
19.00 u. familie v/d. Broeck –Mandersmit en familie Bertholet -Barthelomy

Vr  5 mrt Eerste vrijdag van de maand..
   Ziekencommunie.

In het komende weekend
collecte voor het groot onderhoud

van onze kerk.

Zo 7 mrt        Derde zondag van de Veertigdagentijd.
09.00 u. Gezongen H. Mis.

Jrd. Frans Caris, Annie Caris –Palmen en zoon Roger (st); Jet
Ummels –Dolmans; Lies Hendriks Vettehen –Kolbrink; ouders
Simons –Dolmans; Nellie Erckens –Croughs; Silvia Erens –van
Sintfiet.

H. Mis op dinsdag om 19.00 uur.
H. Mis op zondag om 9.00 uur.

Rozenkransgebed op zondag en dinsdag een half uur voor aanvang van de H. Mis.
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Di 9 mrt18.45 u. Overweging van de Kruisweg, waarna H. Mis.
19.00 u. Onbevlekt Hart van Maria; voor het zielenheil van een familie (st).

Zo 14 mrt Vierde zondag van de Veertigdagentijd –Laetare.
09.00 u. Gezongen H. Mis. Zeswekendienst Miet Vanderbrock –

Mommers; Lèn Leenders –Emmenes; Tiny von Berg; Lèna
Schuimer; Lenie Janssen –Damen; Riet Slangen –Gordebeke;
Pieter en Lucie van Lotringen –van der Put (st).

di 16 mrt 18.45 u. Overweging van de Kruisweg, waarna H. Mis
19.00 u. overledenen van een familie (st).

Zo 21 mrt Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
09.00 u. Gezongen H. Mis. Jrd. Annie Nelissen –Kneepkens (st); Mathieu

en Annette van den Hof –Ruijters (st); Nellie Erckens –Croughs;
Annie Hoofs –van der Weijden; Emma van Eldik –Coorengel;
Netta Brands -Koekkelkoren

 
di 23 mrt 18.45 u. Overweging van de Kruisweg, waarna H. Mis.
19.00 u geen intenties opgegeven.

Zo 28 mrt Palmzondag. Begin van de Goede Week.  
09.00 u. Gezongen H. Mis met zegenen van de palmen.

Louis Claessens; Jan van der Weijden; Isabelle Swagemakers –
Schols; echtel. Van den Bogaard –Janssen (st).

Di 30 mrt 18.45 u. Overweging van de Kruisweg en Boeteviering.

MEDEDELINGEN VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT.

Collecte groot onderhoud van de kerk.
Deze collecte op de eerste zondag van februari heeft opgebracht €  123,--. Een
druppel op een gloeiende plaat, maar toch hartelijk dank!

Opgeven Misintenties
Misintenties kunnen worden opgegeven tijdens het spreekuur in de sacristie van de
kerk van Limmel, iedere dinsdag na de Avondmis van 19.00 uur. Daarnaast is dit
natuurlijk ook mogelijk op het Parochiesecretariaat in Borgharen: Kerkstraat 8,
telefoon 043-3632967. E-mail:  erouwhorst@parochieborgharen.nl 

Opgeven voor eerste H. Communie en H. Vormsel .
De ouders van de kinderen die zijn opgegeven voor d e eerste H. Communie
ontvangen binnenkort een uitnodiging voor de oudera vond. Voor het
ontvangen van het Sacrament van het Vormsel kunt u uw kind opgeven in de
sacristie van de kerk van Limmel op dinsdag 9 maart  2010 om 19.30 uur.
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Eerste H. Communie wordt gevierd op zondag 16 mei 2010 om 10.30 uur in de kerk
van de H. Johannes de Doper te Limmel. 
Datum toedienen van het H. Vormsel wordt nog bekend gemaakt.

Viering van Hoogfeest van Maria Boodschap 
woensdag 24 maart 2010. 

19.00 u. H. Mis in de kerk van Borgharen .

Vastenaktie 2010. Toekomst voor Malawi.
Project gericht op het aanpassen van de lokale bevolking in Malawi aan de
klimaatveranderingen. Het gaat over boerengezinnen en gemeenschappen in
Malawi en speciaal in het bisdom Mzuzu. Cadecom (Catholic Development
Commission) is de katholieke organisatie voor noodhulp en ontwikkeling.
Malawi kampt met grote weersverschillen: extreme droogte en hevige
neerslag en overstromingen. Dit heeft negatieve gevolgen voor de
levensomstandigheden van de bevolking. Cadecom ondersteunt gemeen-
schappen bij het opzetten van structurele, kleinschalige initiatieven om hun
bestaan te  verbeteren door b.v. het krijgen van toegang tot de markt voor
hun producten:

• Gezamenlijk producten aanbieden op de markt
• Dijken aanleggen tegen overstromingen
• Irrigatiekanalen maken tegen droogte
• Landbouwtrainingen
• Initiatieven gericht op humanitaire hulp.

Alle aktiviteiten worden mogelijk gemaakt door uw inzet en steun via de
Vastenaktie, gericht op Malawi.
Informatie: www.vastenaktie.nl/plaza of www.bisdom-roermond.nl  
Voor uw bijdrage staat er een bus in de kerk van Limmel.

Mej. E. Rouwhorst –parochiesecretaresse

Opgeven misintenties voor het volgende parochieblaa dje.    Uiterlijk
dinsdag 10 maart 2010.

Bankrekeningen .
Parochie Johannes de Doper, SNS Regiobank nr. 98.29.12.587

Parochie Johannes de Doper, SNS nr 85.89.38.871
Parochie Antonius van Padua, SNS nr. 85.80.12.049
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