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Jaargang 5 - nummer 8   augustus 2009 
 
Geen zwervers, maar pelgrims ……….. 
 
Het ritme van alledag wordt voor velen onder ons onderbroken door een 
periode van anders met de tijd, met onze plichten, met onze medemensen 
bezig zijn. We zoeken vaak verre streken en plaatsen, we zoeken rust. Juist 
in deze rust ervaren wij de behoefte aan een innerlijke ruimte. We ervaren 
dat er een leegte in ons is; een leegte die ons onrustig maakt. De mens 
gaat vluchtgedrag vertonen. De innerlijke rust is verdwenen. De confrontatie 
met onszelf brengt ons tot het besef dat we verlossing nodig hebben. 
 
Het is niet de bedoeling om de mens een zondebesef aan te praten, maar 
om de mens te laten delen in Gods liefde en Gods barmhartigheid. 
We willen geen relieken afstoffen. We willen dat de mens weer ervan 
doordrongen wordt dat God er is om hen bij te staan en tot gelukkige 
mensen te maken.  
God is liefde en deze liefde is ons nabij in Jezus Christus, die door de Kerk 
bemiddeld wordt in de sacramenten. God zoekt ons, niet opdringerig, maar 
liefdevol aankloppend en uitnodigend. We kunnen Hem ontmoeten in Zijn 
Woord, in het gebed, in onze medemensen, in het samen vieren als 
gemeenschap met Jezus Christus in ons midden. 
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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 bent u altijd welkom. 
Graag wensen wij u een rustgevende en heilzame vakantie! 
 
P. Backus-pastoor 
Mej. E. Rouwhorst –parochiesecretaresse. 
 

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/parochiesecretariaat in Borgharen: 
Kerkstraat 8, telefoon 043-3632967. E-mail:  erouwhorst@parochieborgharen.nl  
 
Gedoopt. 

� Kyan Hellebrand 
 
Overleden  

20 juni     Tonia Janssen –God       Kast. Terwormstraat 33 C                 95 jaar 
27juni  Wies Luijten –Leyssius     Lovendaalhoeve 30                          80 jaar                          
 
  

Opgeven misintenties voor het volgende parochieblaadje. 
Uiterlijk dinsdag 10 augustus 2009.  

 
KERKDIENSTEN  H. Johannes de Doperkerk –Limmel.  
 

 
 

In deze maand wordt GEEN Ziekencommunie gebracht.   
 

Zo 2 aug. Achttiende zondag door het jaar.  
09.00 u. Gezongen H. Mis. 

Zeswekendienst Tiny Tonia Janssen -God; Johannes 
Thomas en Elisabeth Rox; Jacques Hoeberichts; Roger 
Caris; Isabelle Swagemakeres –Schols; Jet Ummels –
Dolmans; Richel Courtens. 

 
 

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. 
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Di 4 aug H. Johannesa Maria Vianney (pastoor van Ars.. 
19.00 u. voor roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven; 

voor het  zielenheil van een familie; fam. v/d. Broeck –
Mandersmit; fam. Bertholet –Barthelomy, Martin Ramakers. 

 
Vr. 7 aug. GEEN Ziekencommunie. 
 
Zo 9 aug Negentiende zondag door het jaar.  

H.Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein). 
09.00 u.  Gezongen H. Mis. 
 Jrd. Jeu Claessen en Maria Kabo en Herman Dassen (st);; 

Zeswekendienst Wies Luijten – Leyssius; Pieter en Lucie 
van Lotringen –van der Put (st); Hannes Ter Linde; Silvia 
Erens –van Sintfiet. 

 
Di 11 aug H. Clara, maagd. 
19.00 u. Onbevlekt Hart van Maria; voor de overledenen van een 

familie (st); Jef en Annie von Berg –Ramakers; fam. 
Wijckmans –Derksen (st); Liza, Mia en zuster Hubertina (st); 
Jes Thimister (st); Anna Houben (st). 

 
Zo 16 aug Viering van Hoogfeest van Maria Ten Hemel Opneming.  

Twintigste zondag door het jaar.  
09.00 u. Gezongen H. Mis. 

Jrd. overl.fam. van Proumeren  –Augustus en van Aubel –
Augustus (st); Jef en Annie von Berg –Ramakers; André 
Nelissen; Maria Derez –Fraats; Giel Slangen; Jean 
Theunissen. 

 
di 18 aug H. Helena. 
19.00 u. GEEN H. Mis.   
 
Zo 23 aug Eenentwintigste zondag door het jaar. H. Bartolomeus. 
 Deurcollecte voor de MIVA. 
09.00 u.  Gezongen H. Mis.  
  Zeswekendienst Truus Honée –Leclaire en Jrd. Wiel 

Honée; Thea von Berg; Zuster Ignatia Hameleers; Alice 
Grispen –Brabant. 

 
di 25 aug Geen H. Mis. 
  
Zo 30 aug Tweeëntwintigste zondag door het jaar.  
09.00 u.  Gezongen H. Mis.  
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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. Dit zal zo spoedig mogelijk hersteld worden. Met 
excuses voor het ongemak. Herhaaldelijk bereiken ons verzoeken van 
parochianen om de kerkbijdragen aan deze parochie te beëindigen en deze over 
te gaan maken aan een van de buurparochies. Wij kunnen deze automatische 
incassi alleen beëindigen met een schriftelijk verzoek van de opdrachtgever. U 
dient te zenden aan ons parochiesecretariaat: Kerkstraat 8, 6223 BK Borgharen. 
 
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 tot ruimen van de betreffende graven overgegaan 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 en het ruimen van de graven zal intensief ter 
hand worden genomen. 
 
Stichtingen Parochie Antonius van Padua. 
Van verschillende parochianen van Nazareth ontvangen wij verzoeken om hun 
bestaande stichtingen ter voldoening over te schrijven naar andere parochies. 
Uiteraard zullen wij hier medewerking aan verlenen, als de ontvangende parochie 
ermee akkoord gaat. Hiervoor dient u een schriftelijk verzoek te zenden aan ons 
parochiesecretariaat: mevr. E. Rouwhorst, Kerkstraat 8, 6223 BK Borgharen. 
 
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 
 
 
 


