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Allerzielenlof en zegenen van de graven.
Zondag 1 november 2009 14.00 uur H.Johannes de Doper

Limmel. 

Graag nodigen wij u hiervoor uit.

Vanaf 1 november 2008 namen wij in de kerk van de 

H. Johannes de Doper afscheid van:

† Lena Heuvelmans –Weusten         102

† Roger Caris 42
† Alice Grispen –Brabant 84
† Johan Knipsael 84

† Giel Slangen 80

† Marie Stitz –de Jong 60

† Jean Theunissen 78

† Marie Derez –Fraats 84

† Silvie Erens –van Sintgiet 40
† André Nelissen 72

† Jean Wouters 78
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† Tonia Janssen –God 95
† Wies Luijten –Leysius 80
† Renée Schoenmakers 81

† Mia Dassen –Haegmans 82
† Anny Debats –Henkes 82
† Netta Branfs –Koekkelkoren 92

† Emma Eldik –Coorengel 99

† Jean Welie 79.

Wij blijven hen dankbaar gedenken en bidden dat zij mogen
rusten in vrede.

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

Gedoopt
• Kyara Bossink

Overleden
† Emma van Eldik –Coorengel            99
† Jean Welie              79

Opgeven misintenties voor het volgende parochieblaa dje.
Uiterlijk dinsdag 10 nov. 2009.  

KERKDIENSTEN  H. Johannes de Doperkerk –Limmel.

Zo. 1 nov.       Hoogfeest van Alle Heiligen . 31e zondag door het jaar .
09.00 u.          Jrd. Ouders Ummels –Dolmans (st); Zeswekendienst Jean

Welie; fam. Van Hees –Ruedi (st); Richel Courtens; Isabelle
Swagemakers-Schols; Lowie en Lies Pommelet –Wolters;
Roger Caris; fam. Kicken –Clevis.

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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Collecte voor het onderhoud van de kerk . 
 
14.00 u.           Herdenken van de overledenen en zegenen van de graven.

Ma. 2 nov.      Allerzielen. 
19.00 u. H. Mis in de kerk van Borgharen.

Di. 3 nov.       H. Martinus de Porres, kloosterling.
19.00 u.            overl.fam. v/d. Broeck –Mandersmit en fam. Bertholet

Barthélemy; voor het zielenheil van een familie.

 
Vr.  6 nov Eerste vrijdag van de maand..

 Vanaf 09.30 u wordt de ziekencommunie gebracht.

Za. 7 nov. H. Willibrord, bisschop, verkondiger van het geloof ,
patroon van de Nederlandse kerkprovincie

Zo. 8 nov. Tweeëndertigste  zondag door het jaar. 
09.00 u. Gezongen H. Mis.

Pieter en Lucie van Lotringen –van der Put (st); Emma van
Eldik –Coorengel; Renée Schoenmakers –van Gelder;
Tonia Janssen –God.
.

Di 10 nov GEEN H. MIS.

Zo 15 nov Drieëndertigste  zondag door het jaar.
09.00 u. H. Mis.

Silvia Erens –van Sintfiet; Netta Brands –Koekkelkoren; Wies
Luijten –Leysius; André Nelissen.

Di 17 nov H. Elisabeth van Hongarije.
19.00 u. Onbevlekt Hart van Maria; overledenen van een familie (st).

Zo 22 nov Vierendertigste zondag door het jaar. Hoogfeest van
Christus, koning van het heelal.

09.00 u. Gezongen H. Mis.voor de levende en overleden leden van
het kerkelijk zangkoor;  fam. van Aubel –Augustus (st);
Anny Debats –Henkes; Alice Grispen –Brabant; Giel
Slangen.

di 24 nov H. Mis.
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19.00 u. Riet Notten;.

Zo 29 nov Eerste zondag van de Advent.
09.00 u. Gezongen H. Mis.

Jef en Annie von Berg –Ramakers; 

Collecte groot onderhoud van de kerk.
Deze collecte op de eerste zondag van oktober heeft opgebracht €  85,75. 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 in 2009 en 2009 weer op orde te krijgen. De recht-
hebbenden 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.
Belangrijk is dat het adres van de rechthebbende bekend is bij de parochie. Indien
dit niet bekend is dan kunnen graven zonder kennisgeving worden geruimd.
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. Een groot aantal graven waarvoor al geruime tijd
geen grafrechten meer betaald zijn en ook de graven  die in slechte staat van
onderhoud verkeren of omgevallen zijn, zullen verwi jderd worden.  

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

Voormalige Noodkerk Nazareth.
Nu het nieuwe wijkcentrum in Nazareth opgeleverd is en gereed is voor het
gebruik is de functie van de voormalige noodkerk niet meer aan de orde en
beëindigd. Voor de Scoutinggroep geldt een overgangsregeling.
De drankvergunning, de nutsvoorzieningen, telefoonaansluiting, enz.
worden afgemeld en komen daardoor voor de parochie te vervallen.
Over de toekomst van het gebouw lopen gesprekken met het Bisdom
Roemond en de Gemeente Maastricht. Het is de intentie van het
kerkbestuur het gebouw af te stoten omdat het in stand houden niet tot de
kerntaken van een parochie behoort.
Wij houden u op de hoogte.

4



Pastoor P. Backus.
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