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Huiszegen 2009.
Christus + Mansionem + Benedicat
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Christus + Zegene + Dit + Huis
Heer onze God, aan U behoren de tijd en eeuwigheid.
Gij zijt de oorsprong van al wat geschapen is. Wij
wijden U dit jaar toe. Moge het een jaar van genade
zijn. Wees steeds bij ons. Zegen ons leven en onze
woning. Geef ons onderlinge liefde en laat ons eens
thuis komen bij U in de hemel,
maar niet te vroeg a.u.b.
Dat vragen wij U door Christus onze heer.
"Christus + Mansionem + Benedicat"
20

C+ M+ B
1

09

Moge deze zegenwens voor u een bron van geluk, vrede en vreugde
zijn.
Pastoor P. Backus.
Kerkdiensten.
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 plaatsvinden. Dit is ook het tijdstip
voor uitvaarten in de kerken van Borgharen en Itteren.
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.
Gedoopt
Geen doopsels in de afgelopen periode.
Overleden
31 dec Alice Grispen –Brabant (84); Achter de Hoven 25.
KERKDIENSTEN H. Johannes de Doper –Limmel.
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.

Zo 1 febr

Vierde zondag door het jaar.
Gemengd Kerkelijk Zangkoor
Jrd. echtpaar Gorissen –Meese (st); overl. ouders Godding –
Paulussen; Mien Hanssen –Ghijsen; Roger Caris

di 3 febr

H. Blasius, bisschop en martelaar.
Familie v/d. Broeck –Mandersmit; familie Bertholet –Barthelomy.
Na de H. Mis Blasiuszegen.
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Zo 8 febr

Vijfde zondag door het jaar.
Gemengd Kerkelijk Zangkoor
Willy van Helvoirt; Pieter en Lucie van Lotringen –van der Put (st);
Leonardus Hoeberichts (st); Tiny Janssen –Pirson; Leonie Stevens –
Penninger.

13.00 u. Doopviering.
.
Di 10 febr. H. Scholastica, maagd.
Onbevlekt Hart van Maria; Anna Houben (st).
Zo 15 febr. Zesde zondag door het jaar.
09.00 u. Gemengd Kerkelijk Zangkoor –Dialectmis met
medewerking van CV. De Braniemeekers en Fanfare Juliana.
t.e.v. O.L.V. van Lourdes (st); Jrd. Pater Armandus Pex ofm; Jrd.
Jean van den Hof (st); Zeswekendienst Alice Grispen –Brabant; 3e
Jrd. Jean Grispen; Jet Ummels –Dolmans; Richel Courtens.
Di 17 febr Zeven HH. Stichters van de Servieten.
Voor het zielenheil van een familie (st); overledenen van een
familie (st).
Zo 22 febr Zevende zondag door het jaar.
Gemengd Kerkelijk Zangkoor
Hannes Ter Linde; Isabelle Swagemakers –Schols; Lena
Heuvelmans –Weusten.
Di 24 febr Geen H. Mis.
Wo 25 febr Begin van de Veertigdagentijd.
19.00 u. Viering van Aswoensdag met H. Mis en opleggen van het
Askruisje.
Zo 1 mrt

Eerste zondag van de Veertigdagentijd.
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BANKREKENINGEN.
Parochie Johannes de Doper,
98.29.12.587
Parochie Johannes de Doper,
Parochie Antonius van Padua,

SNS Regiobank
SNS 85.89.38.871
SNS 85.80.12.049

Collecte groot onderhoud van de kerk.
Deze collecte op de eerste zondag van augustus heeft opgebracht € 82,--.
Een druppel op een gloeiende plaat, maar toch hartelijk dank!
Begraafplaats Limmel
Er is aanzienlijke achterstand in de administratie van de Begraafplaats
Limmel. Er wordt aan gewerkt om dit in 2008 en 2009 weer op orde te
krijgen. De recht-hebbenden van de graven met een achterstand in het
betalen van de grafrechten zullen hieromtrent, indien hun adressen
bekend zijn, bericht ontvangen en vervolgens een nota over de vervallen
periode, eventueel zal tot ruimen van de betreffende graven overgegaan
worden. Belangrijk is dat het adres van de rechthebbende bekend is bij de
parochie. Indien dit niet bekend is dan kunnen graven zonder
kennisgeving worden geruimd.
Er een grote container geplaatst in plaats van de bekende groene bakken.
Wij verzoeken u hiervan gebruik te maken voor het afval van de
begraafplaats en zo mee te werken aan een verzorgd kerkhof.
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
verwijderd worden.
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
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