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Jaargang 6 - nummer 5 mei 2009

De Geest van Pinksteren.
. 

Als gevolg hiervan komt de leefbaarheid van de plaatselijke, territoriaal 
begrensde, gemeenschappen onder druk te staan. Dit verschijnsel herkennen 
we in de kerkdorpen, in de kleine kernen en in de wijken van de steden. 
Deze maatschappelijke ontwikkeling heeft ook zijn invloed op de samenleving 
en op het kerkelijk leven. Het oude vasthouden getuigt niet van realiteitszin. 
We dienen er ons op in te stellen dat de plaatselijk Kerk steeds meer 
vervangen gaat worden door de regionale Kerk. Wat blijft is de bindende factor 
van hetzelfde geloof in de God, die wij vieren in Zijn Zoon onder leiding van de 
heilige Geest: en ieder hoorde Hem spreken in zijn eigen taal.
Voor de voeding van hun geloofsleven en voor de beleving van hun geloof in 
dezelfde God, zoeken de mensen, als een soort pelgrims, naar plaatsen en 
vieringen, waar zij Gods Geest ervaren en door Hem geraakt worden.
Dit kan zijn in de eigen parochiekerk, maar ook in een kerk in de omgeving, 
dichtbij of op grotere afstand. De mensen zoeken de vieringen en de kerken 
die bij hen passen.
Dit zal een herschikking van beschikbare kerken en een bezinning op de inzet 
van nog beschikbare gewijde bedienaren wenselijk en noodzakelijk maken.

1



Dit zal leiden tot grotere verbanden met een hoofdkerk (parochiekerk) en een 
of meer filiaalkerken, bediend vanuit één pastorie en parochiecentrum met een 
pastoraal team en ondersteund door actieve vrijwilligers voor de 
onderscheiden taken.
Parochiegrenzen, zoals wij die nu kennen, gaan vervagen, maar de eenheid in 
geloof zal blijven, hoewel anders beleefd en dieper doorleefd.
Wat blijft is de bindende factor van hetzelfde geloof in de God, die wij vieren in 
Zijn Zoon onder leiding van de heilige Geest: en ieder hoorde Hem spreken in 
zijn eigen taal.

Moge deze Geest van Pinksteren ons bezielen en uitdagen!

P. Backus-pastoor

KERKDIENSTEN  H. JOHANNES DE DOPER –LIMMEL.
De Ziekencommunie wordt gebracht op vrijdag 1 mei 2009..

Zo 3 mei   Vierde zondag van Pasen. Zondag van de Goede Herder.
Collecte voor het groot onderhoud van de kerk.

09.00 u Gezongen H. Mis.
Jrd. Jean Bertholet en Cecile Bertholet –Barthélomy (st); Jrd. 
G. van Gerwen (st); Jrd. Echtel. Bollen –Otten; Jrd. Pierre 
Duchateau; Giel Slangen; Roger Caris; André van Gerwen en 
May van Gerwen –Stevens (st); Jet Ummels –Dolmans.

Di 5 mei Leesmis.
19.00 u fam. Vd. Broeck –Mandersmit; fam. Bertholet –Barthélomy; 

Sjors Schuimer; echtel. Roosen-Muytjens (st); voor alle 
slachtoffers van de oorlog(st); voor het zielenheil van een 
familie (st).

Do 7 mei Bus- en bidtocht naar Kevelaer.

Zo 10 mei Vijfde zondag van Pasen. Moederdag.
09.00 u Gezongen H. Mis

Overledenen van een familie (st); Isabelle Swagemakers –
Schols; Pieter en Lucie van Lotringen –van der Put (st); fam. 
Kicken-Clevis; Hannes Ter Linde; Richel Courtens.

Di 12 mei Geen H. Mis in deze kerk
19.00 u Dekenale Servaasviering. (Servaasbasiliek).
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Zo 17 mei Zesde Zondag door het jaar, Stadsprocessie.
09.00 u Gezongen H. Mis

Leonie Stevens –Penninger; Mien Hanssen –Ghijsen.

Di 19.mei H. Mis
19.00 u t.e.v. Onbevlekt Hart van Maria; Nelia Augustus –Schuimer; 

Annie Plasier –Schuimer; overl. Fam. Sleypen –Partouns (st).

Do 21 mei Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer
09.00 u Gezongen H. Mis

Vrij  22 mei
14.00 u Huwelijk Bruidspaar Mullenders –Ramaekers

Zo 24 mei Zevende zondag van Pasen.
10.30 u Viering van de Eerste H. Communie.

Voor de eerste communicantjes en hun ouders; Jrd. Mia 
Ackermans –Janse; Theo en Annie Vrinsen –de Vrede en Bert 
Vrinsen (st); Jean Theunissen.

Di 26 mei H. Filippus Neri, priester
19.00 u overl. Fam. Beckers –Groothausen

Zat. 30 mei Viering Hoogfeest van Pinksteren.
17.30 u Gezongen H. Mis.

Zeswekendienst Marie Derez –Fraats; Marie Stitz –de Jong; 
Alice Grispen –Brabant.

Zo 31 mei Geen H. Mis in verband met Sacramentsprocessie in Itteren.
Opgeven misintenties voor het volgende parochieblaadje.

Uiterlijk dinsdag 5 mei 2009.

MEDEDELINGEN.

Sacrament van het H. Vormsel.
Het Sacrament van het Vormsel zal dit jaar toegediend worden door Mgr. Dr. E. de 
Jong, hulpbisschop van Roermond, op donderdag 11 juni 2009 om 19.00 uur in de 
kerk van de H. Cornelius te Borgharen. U kunt uw kinderen hiervoor opgeven in 
de sacristie van de kerk van Limmel op de dinsdagavonden om 19.30 uur of op 
het Parochiesecretariaat te Borgharen, Kerkstraat 8, tel. 043 -3632967.
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Eerste H. Communie op zondag 24 mei 2009 om 10.30 uur in de kerk van de H. 
Johannes de Doper te Limmel. 

Gedoopt
 Giovanny Geelen.

Huwelijk. 
Gaan trouwen Bianca Mullenders en Erwin Ramaekers op 22 mei 2009 om 
14.00 uur in de kerk van Limmel.

Overleden
    5 april. Marie Derez –Fraats, Miradorplein 66A, 84 jaar
    13 april Silvia Erens –van Sintfiet, Kasteel Kessenichstraat 21, 40 jaar.

 
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

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.

“Kun je zingen, zing dan mee”
Zeg niet ik kan niet zingen want, zingen kan iedereen

Hieronder willen wij ons even voorstellen
Wij zijn het R.K. gemengd Kerkelijk zangkoor uit Limmel en zoeken

mensen die samen met ons willen zingen
Wij stellen geen hoge eisen en vinden het op de eerste plaats fijn om

met vrienden samen te zingen
Wij zingen een niet al te moeilijk programma dat op een prettige en

deskundige wijze wordt ingestudeerd
Wij zingen Zon- en feestdagen bij huwelijken en begrafenissen en

treffen ons op de woensdagavond bij de repetitie
Is uw interesse gewekt ? kom eens luisteren zondags om 09.00 uur, in
het Kap. Lochtmanhuis bij de repetitie van 19.45 uur tot 21.30 uur of

neem kontact op met de dirigent of de voorzitter

Rob Christiaans 06-27250306  of    Jo Boetsen 043-3631388
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