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St. Jansprocessie tevens Sacramentprocessie. Hoe verder?
Processie van Nazareth naar Limmel.
Zondag 28 juni trok de traditionele Sint Jansprocessie vanaf de voormalige
Noodkerk van Nazareth via de mooi versierde straten naar Limmel. Na een
plechtige H.Mis, op de plaats waar meer dan 50 jaar geleden de parochie
Nazareth werd opgestart door de bekende ‘bruine paters’, die werd
gecelebreerd door Pastoor Backus en muzikaal werd opgeluisterd door het
R.K. Kerkkoor van Limmel en Vriendenkoor 1882 vertrok onder een
stralende zon de processie.
Een woord van dank aan een ieder die er aan heeft bijgedragen dat dit
wederom heeft mogen plaatsvinden is, dan ook hier op zijn plaats. Op de
eerste plaats uiteraard Pastoor Backus, de acoliet en de beide misdienaars
waarvan een eervol het kruis heeft gedragen en, zodoende de processie
aankondigde. Fanfare Juliana, CV de Braniemeekers met het beeld van
Sint Ja de Doper, CV de Kakpepers met het nieuwe beeld van Sint Antonius
van Padua, de reeds genoemde koren en de samengestelde hemel en
flambouwdragers. Een extra woord van dank ook aan de strooiploeg die
wederom gezorgd heeft voor de straatversieringen, de vlaggen en andere
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werkzaamheden. Het traditionele frühshoppen was jammer genoeg niet zo
druk als andere jaren maar er hing toch een gezellige sfeer.
Voor het volgend jaar zijn we dringend op zoek naar personen welke zich
willen gaan inzetten voor de organisatie van de processie. Mocht U
interesse hebben geef dit dan door aan Pastoor P. Backus: tel. 0433632967, email adres: erouwhorst@parochieborgharen.nl of J. Boetsen:
043-3631388, email adres: boetsenschijff@home.nl
Mede namens de secretaris van het kerkbestuur,
Pastoor P. Backus –voorzitter.

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

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

CORNELIUSOCTAAF – HAARDERGAANK
BORGHAREN
VAN 14 TOT EN MET 27 SEPTEMBER 2009.
Thema: “Gij zult mijn getuigen zijn……”.
dagelijks vieringen om 10.00 -15.00 -19.00 uur
Info:
Parochiesecretariaat mevr. Evelien Rouwhorst
tel. 043-3632967
E-mail: erouwhorst@parochieborgharen.nl
www.parochieborgharen.nl
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Gedoopt
Geen Doopsels in augustus 2009.

Overleden
17 juli
3 aug.
11 aug.
13 aug.

Renée Schoenmakers –van Gelder
Mia Dassen –Haegmans
Anny Debats –Henkes
Netta Brands –Koekkelkoren

Kasteel Hillenraadweg 67 A 81
Kasteel Wolfraathstraat 21
82
Kasteel Hillenraadweg 33 A 82
Achter de Hoven 25
92

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.

KERKDIENSTEN H. Johannes de Doperkerk –Limmel.
Di 1 sept
19.00 u.
.
Vr. 4 sept

Zo 6 sept.
09.00 u.

13.00 u.

fam. v/d. Broeck –Mandersmit; fam. Bertholet –Barthelomy;
Wino Steijns; Annie en Bér Plasier –Schuimer.
Eerste vrijdag van de maand..
Ziekencommunie vanaf 09.30 uur.
Drieentwintigste zondag door het jaar.
Gezongen H. Mis.
Zeswekendienst Renée Schoenmakers –van Gelder; Riet
Notten; Roger Caris; Isabelle Swagemakers –Schols; Jet
Ummels –Dolmans; Richel Courtens; Tonia Janssen- God;
Miet Janssen en familie (st); fam. Van Aubel (st).
Collecte voor het onderhoud van de kerk.
Doopviering van Kyara Bossink.

Di 8 sept
19.00 u.

Maria Geboorte.
Onbevlekt Hart van Maria; voor het zielenheil van een
familie (st).

Zo 13 sept

Vierentwintigste Zondag door het jaar.
Nationale Ziekendag.
Leesmis.

09.00 u.
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Giel Slangen; Jean Theunissen; Silvia Erens –van Sintfiet;
André Nelissen; Wies Luijten –Leyssius; Pieter en Lucie van
Lotringen –van der Put (st)..

Ma 14 sept.

Feest van de Kruisverheffing.
Opening van het Corneliusoctaaf in Borgharen tijdens
de plechtige H. Mis van 19.00 uur.

Di 15 sept.

GEEN H. MIS. (plechtige Hoogmis in Borgharen).

Wo 16 sept
19.00 u.

Feest van de H. Cornelius.
Plechtige Hoogmis in Borgharen.

Zo 20 sept
09.00 u.

Vijfentwintigste zondag door het jaar.
Leesmis..
Alice Grispen -Brabant; fam. Kicken –Clevis;

09.30 u.

Haardergaank gevolg door plechtige Hoogmis in
Borgharen.

di 22 sept
19.00 u.

Geen H. Mis. (plechtige Hoogmis in Borgharen).

Zo 27 sept
09.00 u.

Zesentwintigste zondag door het jaar.
Gezongen H. Mis.
Zeswekendienst Anny Debats –Henkes; Zeswekendienst
Netta Brans –Koekkelkoren; Jrd. Cecilia Nieste –Zinken (st);
George Schuimer; Tonia Janssen –God.

di 29 sept
19.00 u.

HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen.
H. Mis.
Overl. Fam. Sleypen –Partouns (st); overledenen van een
familie (st).

Collecte groot onderhoud van de kerk.
Deze collecte op de eerste zondag van augustus heeft opgebracht € 61,--. 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, dit jaar weer op orde te krijgen. De rechthebbenden
van de graven met een achterstand in het betalen van de grafrechten zullen
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hieromtrent bericht ontvangen (voor zover de adressen ons bekend zijn) 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. Dit gezien de kosten echter in fasen.
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