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VEERTIGDAGENTIJD 2009.

In onze oude sprookjes wordt hierover verteld. Het gaat over jonge 
mensen die de veiligheid van het eigen thuis verlaten, die alleen het 
donker bos in gaan, en daar de strijd aangaan met demonische krachten, 
die wij kennen als van reuzen en heksen. Als deze jonge mensen deze 
krachten overwonnen hebben, niet alleen uiterlijk, maar ook innerlijk, dan 
keren zij veranderd terug in de samenleving om daarin verantwoordelijke 
posities in te nemen.

Het evangelie vertelt ons over een soortgelijke tijd van beproeving van 
Jezus. Jezus wordt door de geest in de woestijn gebracht, in het gebied 
waar de demonen de macht hebben. De eenzaamheid, het alleen-zijn, 
wordt hier gekoppeld aan het vasten. Hieraan wordt Jezus zonder enige 
bescherming overgeleverd. Er werken krachten die uit het onderbewuste 
van de mens naar boven komen. Ook Jezus ervaart deze confrontatie 
aan het begin van zijn openbare leven. Hij wordt geconfronteerd met de 
tegenspeler van God, met de diabolos, die het denken en voelen in 
verwarring brengt, die het goede met het kwade verwisselt en zelfs de 
woorden uit de bijbel gebruikt voor zijn duivelse bedoelingen. In deze 
momenten van bekoring wordt Jezus gegrepen door een diepe twijfel; 
datgene wat tot nu goed was, schijnt nu leeg en verkeerd, en dat, wat tot 
nu toe verkeerd lijkt wordt nu ineens de belofte van het grootste geluk. In 
deze confrontatie met de stemmen van de bekoring moet Jezus kiezen 
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voor zijn identiteit als Zoon van God. Het verblijf in de woestijn is voor 
Jezus het noodzakelijke proces van zichzelf vinden. Hierin ervaart ook 
Jezus, wat bekoring betekent, wat het betekent te vechten met zichzelf 
en zijn roeping. Na deze zware tijd van beproeving in de woestijn, weet 
hij, wie hij is, en kent hij zijn opdracht en zijn verantwoording. Hij is rijp 
om de grote opdracht aan te kunnen, zonder zich te laten beïnvloeden 
door valse motieven. De woestijn, de plaats van de bekoring, is voor 
Jezus de plaats van de waarheid geworden.

Eenzelfde proces moeten wij als mensen doormaken. Regelmatig 
worden wij in ons leven geconfronteerd met vragen als:  Waarheen? 
Welke zijn onze maatstaven. De komende veertigdagentijd nodigt ons 
uit om ons te bezinnen op de koers, de weg van ons leven. Gaan we de 
weg van Jezus of gaan we onze eigen weg?

De Vastenbrief van de Bisschoppen van Nederland kan voor ons een 
richting bepalend hulpmiddel en bron van bezinning zijn.

Wij wensen U een heilzame Veertigdagentijd.

P. Backus –pastoor

Kerkdiensten.
Dinsdag om 19.00 uur
Zondag om 9.00 uur

Uitvaarten in de kerk van Limmel, steeds om 10.30 uur. Dit is ook het tijdstip voor 
uitvaarten in de kerken van Borgharen en Itteren.

Gedoopt   geen Doopsels in de afgelopen periode.

Overleden
1 febr. Johan Knipsael, Kasteel Cartielstraat 32, 84 jaar.

KERKDIENSTEN  H. Johannes de Doperkerk –Limmel.

Zo 1 mrt. Eerste zondag van de Veertigdagentijd. 
09.00 u. 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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Louis Claessens; Willy van Helvoort; overl. ouders 
Godding-Paulussen; Jet Ummels –Dolmans; Jrd. Frans 
en Annie Caris –Palmen.
Collecte voor het onderhoud van de kerk.

13.00 u. Doop van Jorgo Overhof

Di 3 mrt
18.30 u. Rozenhoedje, GEEN H. Mis.

Vr  6 mrt Eerste vrijdag van de maand..
Ziekencommunie.

Zo 8 mrt Tweede zondag van de Veertigdagentijd.
09.00 u. H. Mis.

Jrd. Annie Nelissen –Kneepkens; Mien Hanssen –Ghijsen; Pieter 
en Lucie van Lotringen –van der Put; Isabelle 
Swagemakers –Schols; familie Kicken –Clevis.

Di 10 mrt .
19.00 u. Overweging van de Kruisweg, waarna H. Mis.

overledenen familie v/d. Broeck –Mandersmit en fam. 
Bertholet –Barthélemy; overledenen van een familie; 
Tiny von Berg.

Zo 15 mrt Derde zondag van de Veertigdagentijd 
09.00 u. Gezongen H. Mis. Jrd. Marie Erens –Beckers; Jrd. Annie 

Nelissen –Kneepkens; Leonie Stevens – Penninger; 
Lena Heuvelmans –Weusten; .Mathieu en Annette van 
den Hof –Ruyters; Lena Schuimen.

di 17 mrt
19.00 u. Overweging van de Kruisweg, waarna H. Mis

Onbevlekt Hart van Maria; zieleheil van een familie.
 

Zo 22 mrt Vierde zondag van de Veertigdagentijd
09.00 u. Gezongen H. Mis. 

Richel Courtens; Roger Caris. 

di 24 mrt
19.00 u Overweging van de Kruisweg, waarna H. Mis..
. .familie Kicken –Clevis; echtel. van den Bogaard –Janssen.

Zo 29 mrt Vijfde zondag van de Veertigdagentijd 
09.00 u. Jrd. Hannes Ter Linde; Alice Grispen -Barbant
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Di 31 mrt
Overweging van de Kruisweg, waarna H. Mis..

MEDELINGEN VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT.

Collecte groot onderhoud van de kerk.
Deze collecte op de eerste zondag van februari heeft opgebracht €  54,--. 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 de pastorie of het  parochiekantoor in Borgharen: 
Kerkstraat 8, telefoon 043-3632967. (Elke donderdagmiddag vanaf 14.00 uur.)
E-mail:  info@parochieborgharen.nl  of erouwhorst@parochieborgharen.nl 

Opgeven voor eerste H. Communie en H. Vormsel.
U  kunt  uw  kinderen  hiervoor  opgeven  in  de  sacristie  van  de  kerk  van 
Limmel op dinsdag 10 maart 2009 om 19.30 uur.
Eerste H. Communie op zondag 24 mei 2009 om 10.30 uur in de kerk van de H. 
Johannes de Doper te Limmel. 
Toedienen van het H. Vormsel wordt nog bekend gemaakt.

Viering van Hoogfeest van Maria Boodschap 
woensdag 25 maart 2009. 

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

Opgeven misintenties voor het volgende parochieblaadje. 
Uiterlijk dinsdag 10 maart 2009.

Pastorie en Parochiekantoor:
Kerkstraat 8, 6223 BK Borgharen

Tel. 043 -3632967; E-mail: info@parochieborgharen.nl of 
erouwhorst@parochieborgharen.nl

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

Vieringen in onze buurkerken.
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Hierbij een overzicht van heilige Missen in de buurkerken..

Borgharen- H. Cornelius
Zaterdag 18.00 uur; zondag 10.30 uur; woensdag 18.45 uur

Itteren –H. Martinus
Zaterdag 19.00 uur; vrijdag 19.00 uur

H.Walburga - Amby
Zaterdag 19.00 uur; zondag 11.00 uur;
dinsdag 9.00 uur; donderdag 19.00 uur

O.L.Vrouw van Lourdes – Wittevrouweveld
Zaterdag 19.00 uur; zondag 10.30 uur; woensdag 9.00 uur

H. Gulielmus
Zondag 9.15 uur
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