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De kerk van Limmel en Nazareth.
Inmiddels is de geluidsinstallatie uit de kerk van Nazareth, met enige
aanpassingen en vervangingen, geïnstalleerd in de kerk van Limmel. Ook is
in deze kerk een ringleiding voor slechthorenden aangebracht.
Een volgende aanpassing en reparatie betreft het verbeteren van de
verlichting en bijbehorende installatie. Ook zullen de deuren van de
hoofdingang en van de zijingang een grote onderhoudsbeurt krijgen. Vooral
het versleten en gebroken smeedwerk zal vernieuwd worden. In een van de
zijbeuken zal een expositieruimte gecreëerd worden voor kerkelijke
voorwerpen en kunstbezit. Dat dit alles aanzienlijke kosten met zich
meebrengt zal duidelijk zijn. Wij doen een beroep op uw bijdragen.

pastoor  P. Backus
Mej, E. Rouwhorst –parochiesecretaresse.

Gedoopt
� Geen doopsels in de afgelopen periode. 

Overleden
� Gretha Zwartjens –Engels       (83)

� Bert Tilli                                   (83)
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� Theo de Haas                           (91)
� Mientje Palmen –Stassen         (83)
� Thei Driessen                           (88)

Opgeven misintenties voor het volgende parochieblaa dje.
Uiterlijk dinsdag 6 okt. 2010.  

KERKDIENSTEN  H. Johannes de Doperkerk –Limmel.

Vr.  1 okt Eerste vrijdag van de maand.
 Ziekencommunie vanaf 09.30 uur.

Zo 3 okt. Zevenentwintigste zondag door het jaar. 
09.00 u. Gezongen H. Mis.

Bianca Asselmans; Hub Storms; Corrie Herben –
Engelshoven.
Collecte voor het onderhoud van de kerk .

Di 5 okt 19.00 u.
voor het zielenheil van een familie (st); fam.vd. Broeck –
Mandersmit en fam. Bertholet –Barthelomy.

Zo 10 okt Achtentwintigste zondag door het jaar.
09.00 u. Gezongen H. Mis.

Zeswekendienst Gretha Zwartjes –Engels; Pieter en Lucie van
Lotringen –van der Put (st); overledenen van de familie
Jonkhout; Mina Gulikers –Raike;

Di 12 okt
19.00 u. Onbevlekt Hart van Maria: overledenen van een familie (st).;

Anna Houben (st).

Za 16 okt. 13.00 u. Doopviering van Vinnie Stevenshaagen

Zo 17 okt Negenentwintigste zondag door het jaar. 
09.00 u. Gezongen H. Mis. 

2e Jrd. Sjeng Huijveneers; Lies Hendriks Vettehen –
Kolbrink; Wout van Koot.

di 19 okt
19.00 u. GEEN H. MIS.

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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Zo 24 okt Dertigste zondag door het jaar. Wereldmissiedag,
09.00 u. Gezongen H. Mis. 

George Schuimer; Lèn Leenders –Emmenes; Jet Ummels –
Dolmans; Jrd. Sjeng Robeers en Mia Snijders (st).

di 26 okt
19.00 u. H. Mis.  

Willem Ramakers.

Zo 31 okt. Eenendertigste zondag door het jaar.
09.00 u. Jrd. Jean Welie; Zeswekendienst Mientje Palmen –

Stasssen; Zeswekendienst Thei Driessen; Nellie Erckens –
Croughs.

14.00 u. Allerzielenviering en zegenen van de graven .

Ma 1 nov. Hoogfeest van Allerheiligen.
19.00 u. H. Mis in de kerk van Borgharen .

Kerkbijdragen.
Zoals reeds meerdere jaren bekend worden in de parochie Limmel geen zakjes
meer opgehaald voor de kerkbijdragen. Wilt u kerkbijdrage betalen dan kan dit door 
overschrijving op bankrekening 98.29.12.587 van Parochie Johannes de Doper.

Collecte groot onderhoud van de kerk.
Deze collecte op de eerste zondag van september heeft opgebracht €  92,--. 
Een druppel op een gloeiende plaat, maar toch hartelijk dank!

Opgeven Misintenties
 Misintenties kunnen enkel  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 de pastorie of het  parochiesecretariaat in
Borgharen: Kerkstraat 8, telefoon 043-3632967. 

 E-mail:  erouwhorst@parochieborgharen.nl 

Begraafplaats Limmel.
Er is aanzienlijke achterstand in de administratie van de Begraafplaats Limmel. Er
wordt  aan gewerkt om dit in 2011 weer op orde te krijgen. De rechthebbenden
van de graven met een achterstand in het betalen van de grafrechten zullen
hieromtrent middels dit Kerkblad geïnformeerd worden en vervolgens een nota
ontvangen over de vervallen periode. Indien door de betreffende families niet
gereageerd wordt kan zonder voorafgaande verdere kennisgeving worden
geruimd.
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Ook het onderhoud van  het kerkhof en het ruimen van de graven zal intensief ter
hand worden genomen. Een groot aantal graven waarvoor al geruime tijd
geen grafrechten meer betaald zijn en ook de graven  die in slechte staat van
onderhoud verkeren of omgevallen zijn, zullen verwi jderd worden.  

→ Allerzielenlof en zegenen van de graven.
Zondag 31 oktober 2010 14.00 uur H.Johannes de Doper Limmel.
Zondag 31 oktober 2010 15.30 uur H. Cornelius Borgharen
Zondag 31 oktober 2010 17.00 uur H. Martinus Itteren

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

Hoe zal het verder gaan?

In de afgelopen periode hebben wij kunnen constateren dat van toenadering
en samenwerking van de gemeenschappen van Limmel en Nazareth
nagenoeg geen sprake was. Ook het zich richten op en zich betrokken
voelen bij de kerk van de H. Johannes de Doper van Limmel is niet
noemenswaard. De bewoners van de wijk Nazareth zoeken voor hun
kerkelijke vieringen steeds meer de weg naar de Parochie O.L. Vrouw van
Lourdes (Wittevrouwenveld) en H. Gulielmus en naar de parochie H.
Walburga Amby. Dit ervaren we in het kerkbezoek, bij uitvaarten en bij de
eerste H. Communie in 2010. Denken over de toekomst zal dan ook steeds
meer in deze richting gaan..
Voor de wijk Limmel zal dit voor het kerkelijk leven en de pastorale
activiteiten gaan in de richting van clustering met de Parochie H. Cornelius
–Borgharen en H. Martinus –Itteren (Maaskerken).
Op deze manier nauw samenwerken met behoud van tradities en
verworvenheden is onze insteek en onze denkrichting.
Het kerkelijk landschap zal er geheel anders gaan uitzien dan wij tot op
heden gewend zijn en ook zal er meer gevraagd worden van de
persoonlijke inzet en betrokkenheid van de parochianen (gelovigen). 
Wij vertrouwen er op dat hierdoor bijgedragen wordt aan het behoud en de
versterking van ons geloof en ons geloofsleven.

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