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Afscheid kerkgebouw Nazareth 7 juni 2009.
Nadat de liturgische vieringen in de kerk van Nazareth in november 2007
beëindigd waren is deze kerk bij bisschoppelijk decreet formeel aan de
eredienst onttrokken per 2 augustus 2008. Inmiddels is de kerk en het
bijbehorende klooster/pastorie verkocht aan Woonpunt. De kerktoren zal als
markant herkenningsteken voor de wijk blijven staan. Deze zal echter
gerenoveerd worden en de kosten hiervan worden gedragen door de
parochie als een afscheidscadeau aan de wijk. De toren is niet enkel een
herinnering maar ook een verwijzing naar de actieve geloofsgemeenschap
die de wijk Nazareth in de periode 1950-1960 is geweest.
In de nieuwbouw die gerealiseerd gaat worden op de plaats van de kerk zal
de gedenksteen van de eerste steenlegging van de kerk een herkenbare
plaats krijgen.
Op zondag 7 juni 2009 is in een sfeervolle bijeenkomst nogmaals
gedenkend stil gestaan bij het afscheid van de kerk en de er op volgende
sloop van dit gebouw. Mevr. Depondt, directeur van Woonpunt, geeft een
indruk van de toekomstige situatie in de wijk Nazareth.
Pastoor Backus memoreert de herdenkingsbrochure “Kan er uit Nazareth
iets goeds komen” en staat dankbaar stil bij de werkers van het eerste uur
en bij het vele goede dat er door hen en de paters Franciscanen in
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Nazareth is gezaaid en waarvan nog steeds de vruchten tastbaar aanwezig
zijn. Maar we mogen de ogen niet sluiten voor de ontwikkelingen in de
samenleving, die aan de Kerk niet ongemerkt voorbij gaan. De kerk zal een
heel andere plaats krijgen in de samenleving en gedragen dienen te worden
door de leden van de Kerk. Zij zijn de levende stenen die de Kerk vormen.
Voor de pastorale zorg voor de wijk Nazareth wordt gedacht aan de
aangrenzende parochies Amby, Wittevrouwenveld en Limmel. Veel
parochianen maken nu zelf al die keuze.
Limmel gaat in de toekomst mogelijk samen met Borgharen –Itteren een
cluster vormen. Beslissingen hieromtrent volgen in een late stadium. We
moeten ons realiseren dat een kerkgebouw op ieder hoek van de straat niet
meer tot de mogelijkheden zal behoren. Gezien de mobiliteit van de
kerkleden is dit ook niet meer nodig. Ook het financieel haalbare en het
aantal beschikbare priesters en lekenvrijwilligers zal hierbij mee gewogen
dienen te worden.
Pastoor Backus onderkent de emotionele reacties en sluit af met woorden
van waardering en dank aan de parochianen van Nazareth voor alles wat zij
voor hun kerk en gemeenschap hebben betekend en wenst hen alle goeds
en Gods Zegen.
P. Backus -pastoor

Opgeven Misintenties
Misintenties kunnen enkel 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 parochiesecretariaat in Borgharen:
Kerkstraat 8, telefoon 043-3632967. E-mail: erouwhorst@parochieborgharen.nl

Gedoopt
•

Geen doopsels in de afgelopen periode.

Overleden
26 mei

Jean Wouters

Achter de Hoven 25

78 jaar

Opgeven misintenties voor het volgende parochieblaadje.
Uiterlijk dinsdag 8 juli 2009.
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KERKDIENSTEN H. Johannes de Doperkerk –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.
Vr. 3 juli

Ziekencommunie.

Zo 5 juli.
09.00 u.

`Veertiende zondag door het jaar. H. Maria Goretti.
Gezongen H. Mis.
Jrd. echtel. Bastings –Dackus (st); Jrd. Lies Heineman (st);
Jrd. Margaretha Endeman –Siemon en Johannes Endeman;
Jrd. Rie van Koot –Boskamp; Jrd. Annie Vanderbroeck –
Schoenmaekers; Zeswekendienst Jean Wouters;
Zeswekendienst Lien Raemaekers –Cornelissen; fam.
Kicken –Clevis; Richel Courtens; Jet Ummels –Dolmans;
Isabelle Swagemakers –Schols; Roger Caris; Silvia Erens –
van Sintfiet; .

Di 7 juli
19.00 u.

H. Mis.
overl.fam. vd. Broeck –Mandersmit en fam. Bertholet –
Barthélemy; Willem Ramakers; voor het zieleheil van een
familie.

Zo 12 juli
09.00 u.

Vijftiende zondag door het jaar.
Gezongen H. Mis.
Pieter en Lucie van Lotringen –van der Put (st); Pierre
Ghelen en Bertha Jeukens (st); Maria Derez –Fraats; Jean
Theunissen; Marie Stitz –de Jong; Hannes ter Linde.

Di 14 juli
19.00 u.

H. Camillus de Lellis, priester..
H. Mis. Onbevlekt Hart van Maria; overl. van een familie (st)

Zo 19 juli
09.00 u.

Zestiende zondag door het jaar.
Gezongen H. Mis.
Jrd. Jean Mandersmit (st); Lèna Schuimer en Peter van Es;
André Nelissen; Giel Slangen.

di 21 juli
19.00 u.

H. Laurentius van Brindisi –priester en kerkleraar.
Jrd. Ouders Mommers –van Gerwen.
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Zo 26 juli
09.00 u.

di 28 juli
19.00 u.

Zeventiende zondag door het jaar..
Gezongen H. Mis.
Jrd. Marc Derez; Jrd. Lowie en Lies Pommelet –Wolters;
Alice Grispen -Brabant.

GEEN 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. Parochianen die niet langer wensen mee te doen of
hun bijdrage aan een andere parochie willen overmaken, verzoeken wij dit
schriftelijk door te geven aan de parochiesecretaresse, zodat wij dit kunnen
verwerken in onze administratie.

Begraafplaats Limmel.
Er is aanzienlijke achterstand in de administratie van de Begraafplaats Limmel. Er
wordt aan gewerkt om dit, dit jaar weer op orde te krijgen. De rechthebbenden
van de graven met een achterstand in het betalen van de grafrechten zullen
hieromtrent bericht ontvangen en vervolgens een nota over de vervallen periode,
eventueel zal daarna tot ruimen van de betreffende graven overgegaan worden.
Dit geldt ook voor graven die in slechte staat van onderhoud verkeren of die in het
geheel niet meer onderhouden worden.
Ook is 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 is intensief ter hand genomen. Wij streven
ernaar dit jaar het kerkhof weer in orde te krijgen en zo te zorgen voor een
waardige rustplaats voor de dierbare overledenen.
Wij doen een beroep op uw medewerking en begrip.
Vieringen Eerste H. Communie 2010.
• Borgharen
zondag
• Itteren
donderdag
• Limmel
zondag

9 mei 2010
13 mei 2010
16 mei 2010

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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