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Overweging bij het begin van het nieuwe jaar.
Bij de jaarwisseling kijken we terug op een jaar dat zijn sporen in ons
leven nagelaten heeft. We ervaren gevoelens van dankbaarheid en
vreugde, maar ook van droefheid en leed.
Ook kijken we vol verwachting vooruit naar wat het nieuwe jaar ons
zal brengen. We zoeken oriëntatie voor het nieuwe jaar.
Misschien ontdekken we weer de ster van Bethlehem in ons leven en
daardoor Hem die ons op de weg door het leven wil begeleiden.
Met Kerstmis is Hij naar ons toegekomen. Misschien als een grote
onbekende, misschien als degenen die we al zo lang missen.
In het Kind van Bethlehem wil God aan ons gelijk zijn.
In dit Kind openbaart Hij zich in de intimiteit van het gezin, in de kring
van de eenvoudige herders en aan drie wijzen als beeld van de
wereld.
In dit Kind drukt God zijn beeld in onze harten.
Dit Kind vieren wij als de redder van de wereld, ook van onze wereld.
Stellen wij ons bij het begin van het jaar 2009 opnieuw open voor Zijn
nabijheid en erkennen Hem als onze God en Redder.
Mag het jaar 2009 voor u allen zegenrijk zijn.
Pastoor P. Backus.
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Kerkdiensten.
Deze zijn afgestemd met de clusterparochies van Borgharen en Itteren.
Dinsdag om 19.00 uur
Zondag om 9.00 uur
Om een en ander werkbaar te houden is ook vastgesteld dat uitvaarten in de
kerk van Limmel steeds om 10.30 uur zullen plaatsvinden. Dit is ook het
tijdstip voor uitvaarten in de kerken van Borgharen en Itteren.
Doopvieringen zijn steeds op de zondagmiddag om 13.00 uur.
Opgeven Misintenties
Pastoor Backus houdt elke dinsdag na afloop van de heilige Mis gedurende
een halfuur spreekuur in de sacristie van de kerk van Limmel. Men kan dan
ook misintenties opgeven.
Daarnaast is hij natuurlijk ook bereikbaar op de pastorie in Borgharen,
Kerkstraat 8, telefoon 043-3632967. E-mail: info@parochieborgharen.nl
Eerste H. Communie.
Deze zal gevierd worden op zondag 24 mei 2009 om 10.30 uur in de kerk van
de H. Johannes de Doper te Limmel. De voorbereiding begint na de
Carnavalsvakantie. Nader bericht volgt.
Vieringen in onze buurkerken.
Steeds meer moeten parochies het aanbod van heilige Missen gaan
beperken, omdat priesters meerdere kerken moeten bedienen of omdat het
aantal kerkbezoekers zodanig gedaald is dat het niet meer zinvol is om
meerdere heilige Missen op een dag te doen. Steeds meer zullen gelovigen
dus naar andere kerkgelegenheden moeten zoeken, zeker als ze elke dag
een heilige Mis willen vieren. Daarom hierbij een opgave van heilige Missen in
de buurt.
Borgharen
Zaterdag 18.00 uur; zondag 10.30 uur; woensdag 18.45 uur
Itteren
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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Gedoopt
Geen doopsels in de afgelopen periode.
Overleden
28 nov
Lena Heuvelmans –Weusten (102), Lovendaalhoeve 30
8 dec
Roger Caris, (42), Rue des Platanes 13 –Aubel (B).
KERKDIENSTEN H. Johannes de Doper –Limmel.
Zo 4 jan

Openbaring des Heren –Driekoningen.
Gemengd Kerkelijk Zangkoor.
Zeswekendienst Lena Heuvelmans -Weusten; echtel.
Kneepkens –Verspeet (st); ouders Simons –Dolmans; Jrd. Jan
Simons; Tiny von Berg.

Di

Geen H.Mis.

6 jan

Zo 11 jan.

Doop van de Heer.
Gemengd Kerkelijk Zangkoor.
Jrd. Louis Claessens; Tiny Janssen –Pirson; Leonie Stevens –
Penningter; Willy van Helvoort; Geert Dolmans –Theunissen;
Pieter en Lucie van Lotringen –van der Put (st); Twan en Nelia
Augustus –Schuimen; Annie en Jef von Berg –Ramakers;
Bertha van Es -Ramakers.

Di

13 jan

Voor het zieleheil van een familie (st); overledenen van een
familie (st).

Zo

18 jan

Tweede zondag door het jaar.
Gemengd Kerkelijk Zangkoor
Echtel. Theunissen –Stevens (st); Mien Hanssen –Ghijsen;
Richel Courtens; overl. fam. Jonkhout; Marie Eerens –
Beckers.

Di

20 jan

Harrie van Es.

Zo 25 jan

Derde zondag door het jaar.
Gemengd Kerkelijk Zangkoor
overl. Fam. van Geffen –Janssen (st); Hannes Ter Linde; Jet
Ummels –Dolmans; Isabelle SWwagemakers –Schols; Thea
von Berg (27.01).

Di

Geen H. Mis.
Opgeven misintenties voor het volgende parochieblaadje
Uiterlijk dinsdag 13 januari 2009.

27 jan.
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Kerkbijdragen.
Door een probleem met de computerverwerking van de incassi van de
Kerkbijdragen van de Parochie Antonius van Padua zijn deze bijdragen
vanaf januari 2008 niet geïncasseerd. Helaas is dit nog niet verholpen.
Dit zal zo spoedig mogelijk hersteld worden. Met excuses voor het
ongemak.
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 december heeft opgebracht € 97,-Een druppel op een gloeiende plaat, maar toch hartelijk dank!

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
Laatste nieuws.
Het voormalige kerkgebouw van Nazareth zal per 15 februari 2009,
inclusief de toren, worden overgedragen aan Woonpunt. Het is de
bedoeling dat de toren als herkenningspunt voor de wijk behouden blijft.
Daarom heeft het kerkbestuur besloten als hommage aan allen die
bijgedragen en meegewerkt hebben aan de bouw van de kerk, om bij te
dragen aan de kosten van de renovatie van deze toren.
Ook de “eerste steen” van de kerk zal een plaats krijgen in de nieuwbouw.
Hierdoor zal de herinnering aan de kerk ook voor het nageslacht bewaard
blijven.
Het sacramentsaltaar, evenals enkele beelden uit de kerk zullen overgebracht worden naar de kerk van Limmel. De luidklok gaat naar de
kathedraal van Bali en het orgel is verkocht aan de grote kerk van Sittard.
De parochie Antonius van Padua en H. Johannes de Doper gaan verder
als cluster met de parochies van Borgharen en Itteren. Dit zal voor de
toekomst gaan betekenen één pastoor, één kerk, één kerkbestuur, een
parochiekantoor (in Borgharen), enz. Moge door deze nauwe samenwerking het geloofsleven herkenbaar aanwezig blijven in dit grotere
verband, binnen het Dekenaat Maastricht.
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