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Waar een wil is, is een weg!
In de maand juni herinneren we ons in de “samenwerkende” parochies van
Limmel en Nazareth de feestdagen van hun patroonheiligen.
Op 13 juni het feest van de H. Antonius van Padua en op 24 juni het feest
van de Geboorte van de H. Johannes de Doper. Met dit laatste feest is
tevens de St. Jansprocessie verbonden.
Het ging dan om feesten die door de diverse parochies steeds met groots
vertoon gevierd werden en vaak ook nog verbonden met de kermis. Op veel
plaatsen zien wij deze tradities vervagen. Zoals wij dit nu ook van zeer nabij
hebben mogen ervaren met de “grote Antoniusnoveen”. We zien de
belangstelling voor deze feesten en het meevieren ervan dalen tot dichtbij
het nulpunt. We zijn hierdoor gemakkelijk geneigd om te zeggen dat Kerk
en geloof hun betekenis verloren hebben. Maar is deze conclusie niet “te
kort door de bocht”?
Als we om ons heen kijken zien wij ook kerkelijke activiteiten die zich in een
ruime belangstelling mogen verheugen. Denken we eens aan Kerstmis en
Pasen, aan de viering van de eerste H. Communie, aan uitvaarten en aan
de vele bedevaarten en pelgrimstochten o.a. naar Kevelaer en Lourdes.
Dit zijn toch uitingen die laten zien dat religie, en ook geloof en Kerk, nog
steeds leven bij de mensen. Maar wel op een andere manier als in het
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verleden. We zien het graag als lichtpuntjes, die ons bemoedigen en ons er
op doen vertrouwen dat Gods Geest nog steeds onder ons is.
Met deze gedachten nodig ik u uit om de weg naar de Kerk en de beleving
van uw geloof opnieuw te activeren. In de kerk van de H. Cornelius te
Borgharen, van de H. Martinus te Itteren en van de H. Johannes de Doper
te Limmel bent u welkom.
P. Backus-pastoor

St. Jansprocessie –Viering van het feest van St. Jan.
Viering op zondag 28 juni 2008 met een plechtige Hoogmis om 09.30 uur bij de
voormalige noodkerk van Nazareth gevolgd door de St. Jansprocessie. De
route is als volgt: voorm. Noodkerk richting Kasteel Erensteinstraat –
Kemenadeplein –Kasteel Verduynstraat; (overweg) Balijeweg; Populierweg;
Sionsweg; Sereptastraat –Dolmansstraat –Sint Jan Baptistplein– slotzegen in
de kerk. Verenigingen, communicantjes, schoolkinderen en parochianen
worden uitgenodigd deel te nemen als demonstratie van ons “samen Kerk
zijn” in onze parochies en wijk. (Informatie bij de heer J. Boetsen).

Gedoopt
Macy de Jong

Gehuwd.
Bianca Mullenders en Erwin Ramaekers

Overleden
André Nelissen

Kasteel Neubourgstraat 90

72 jaar.

Hartelijk dank voor de medewerking aan de viering van de
eerste H. Communie. Het was een sfeervolle viering.

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

2 juni
19.00 u

HH. Marcellinus en Petrus, martelaren.
fam. Vd. Broeck –Mandersmit; fam. Bertholet –Barthélomy;
overleden familie Schuimer.
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Zo 7 juni
09.00 u

Zondag na Pinksteren. H. Drie –Eenheid.
Gezongen H. Mis
Jrd. Netta Mandersmit –Fors (st); Jrd. Richel Courtens;
Annie en Bèr Plasier –Schuimer; Isabelle Swagemakers –
Schols; Jet Ummels –Dolmans; Roger Caris; Silvia Erens –
van Sintfiet.

Di

H.Efrem, diaken en kerkleraar.
Onbevlekt Hart van Maria; voor het zieleheil van een familie
(st); Mien Hanssen –Ghijsen; Peter van Es.

9 juni
19.00 u

Do 11 juni
19.00 u

Sacramentsdag.
Toedienen van het Sacrament van het Vormsel door
Mgr. Dr. E. de Jong, hulpbisschop van Roermond in de
kerk van Borgharen

Zo 14 juni
09.00 u

Viering van Sacramentsdag.
Gezongen H. Mis
Leonie Stevens –Penninger; Hannes Ter Linde; Maria Stitz
–de Jong; Pieter en Lucie van Lotringen –van der Put (st).

Di

GEEN H. Mis

18.juni

Zo 21 juni
09.00 u

Twaalfde zondag door het jaar..
Gezongen H. Mis.
Overl. ouders Spronck –Rooden (st); André von Berg;
André Nelissen; Jean Theunissen; Giel Slangen; Marie
Derez -Fraats

Di

Leesmis.
overledenen van een familie (st); André von Berg.

23 juni
19.00 u

Wo 24 juni

Patroonfeest van H.Johannes de Doper wordt gevierd
op zondag 28 juni 2009.

Zo 28 juni
09.30 u

Viering van het feest van de H.Johannes de Doper.
Gezongen H.Mis bij de voormalige noodkerk te
Nazareth, aansluitend Sacramentsprocessie naar de
kerk van Limmel.
Overl. familie Duchateau –Timmermans; Jean Theunissen;
Richel Courtens; Alice Grispen –Brabant.

Di

HH. Eerste martelaren van de kerk van Rome.

30 juni
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19.00 u

Twan en Nelie Augustus –Schuimer;Anna Houben (st).

Opgeven misintenties voor het volgende parochieblaadje.
Uiterlijk dinsdag 9 juni 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.
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.

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. Dit zal zo spoedig mogelijk hersteld worden. Met
excuses voor het ongemak.

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
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