PAROCHIE H. ANTONIUS VAN PADUA – NAZARETH
PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER – LIMMEL
Administrator: Pastoor Backus
Parochiesecretaresse: mej. E. Rouwhorst
Jaargang 5 – nummer
4
april 2010
Pastorie
en parochiesecretariaat:
.Kerkstraat 8, 6223 BK Maastricht-Borgharen
VERRIJZENIS,
HET
LEVEN
GOD in
ONS
SCHENKT.
Tel.
043-363
29DAT
67, b.g.g.
noodgeval
631 45 00
E-mail: erouwhorst@[parochieborgharen.nl
Onze gedachten gaan nuwww.parochieborgharen.nl
naar de ontmoetingen met mensen die een
dierbare verloren hebben.

Jaargang 5 – nummer 4

april 2010

VERRIJZENIS, HET LEVEN DAT GOD ONS SCHENKT.
Onze gedachten gaan nu naar de ontmoetingen met mensen die een
dierbare verloren hebben.
Zij hebben vaak met trillende handen afscheid genomen en hun laatste
groet was onder tranen. En dan horen wij die troostvolle en hoopvolle
woorden: Heer, Jezus Christus, Gij hebt drie dagen in het graf gelegen en
door Uw opstanding het graf voor ons tot teken van hoop gemaakt.
Het graf van Jezus als geboorteplaats van het leven.
Petrus, Johannes en Maria Magdalena konden hun ervaringen aan het
graf van Jezus niet onder woorden brengen. Voor hen was er enkel een
gelovig weten: De Heer leeft en is onderweg naar God. Het gaat nu om
een nieuwe werkelijkheid, ook voor ons, wij zijn allen onderweg naar God.
Het graf van Jezus is de geboorteplaats van ons geloof in de
Verrijzenis. Jubelend kunnen we dan ook uitroepen: De Heer leeft bij God,
onze Vader, en ook wij zullen voor eeuwig leven! Alleluja!
Veel mensen in deze tijd geloven aan een leven na de dood, maar ze
hebben er geen enkel begrip van wat dit geloven voor hun leven kan
betekenen.
Onze christelijke gedachten en woorden bij het graf vinden bij hen geen
enkele weerklank. Wij mogen ons verheugen in onze ervaringen met
Jezus. Hij geeft ons door onze omgang met Hem de kracht om deze
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ervaringen met anderen te delen. We worden gevoed en doordrongen door
dat geweldige perspectief van het onderweg zijn naar God: de Verrijzenis.
Het lege graf, het donkere graf, is voor ons het teken om er door heen te
gaan: om het licht van Pasen, het nieuwe leven, te delen met Jezus bij de
Vader. We vieren Jezus en we herkennen Hem bij het breken van het
brood. Hij trekt met ons mee; Hij wil bij ons zijn; Hij wil met ons naar de
Vader.
Moge dit onwankelbare geloof in de Verrijzenis ook in ons mensenhart
geboren worden.
De Heer is waarlijk verrezen, Alleluja! Zalig Pasen.
Pastoor P. Backus
Mej. E. Rouwhorst -parochiesecretaresse

Gedoopt geen Doopsels in de afgelopen periode.
Overleden
18.02.2010

† Beppie Turco Winants (66)

KERKDIENSTEN H. Johannes de Doper –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.
De Ziekencommunie voor Pasen wordt
gebracht op maandag 29 maart 2010..
Do 1 apr
19.00 u.

Viering van Witte Donderdag
Plechtige H. Mis in de kerk van Borgharen.

Vr 2 apr
14.00 u.
19.00 u.

Viering van Goede Vrijdag. Geen Ziekencommunie.
Overweging van de Kruisweg.
Plechtige herdenkingsviering in de kerk van Borgharen.
In het komende weekend
collecte voor het groot onderhoud
van onze kerk.

za 2 apr. Paaszaterdag/Stille Zaterdag.
Deurcollecte voor acolieten en misdienaars.
18.30 u.
Paaswake en Paasviering.
Jet Ummels –Dolmans; Jrd. Jean Bertholet en Cecile Bertholet
-Barthelemy
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Zo 4 apr
10.30 u.

Hoogfeest van Pasen.
Geen H. Mis in deze kerk.
Gezongen H. Mis in de kerk van Borgharen.

Di 6 apr
19.00 u.

Dinsdag onder het octaaf van Pasen.
voor de overledenen van een familie (st); fam. v/d. Broeck –
Mandersmit en fam. Bertholet -Barthelemy

Zo 11 apr
09.00 u.

Tweede zondag van Pasen –Beloken Pasen.
Gezongen H. Mis. Gezongen H. Mis. 5e Jrd. Harie Jonkhout; Jrd.
G. van Gerwen (st); Jrd. echtel. Bollen –Otten (st); André en May
van Gerwen –Stevens (st); echtel. Roosen –Muytjens (st); Nellie
Erckens –Croughs; Lenie Janssen –Damen; Lies Hendriks
Vettehen –Kolbrink; Lèn Leenders –Emmenes; Pieter en Lucie
van Lotringen –van der Put (st).

di 13 apr
19.00 u.

H. Martinus I, paus en martelaar.
Onbevlekt Hart van Maria; voor het zielenheil van een familie (st)

Zo 18 apr
09.00 u.

Derde zondag van Pasen.
Gezongen H. Mis. Nellie Erckens –Croughs; Annie Hoofs –van
de Weijer; Theo en Annie Vrinzen –de Vrede en Bert Vrinzen (st)

di 20 apr
19.00 u

Dinsdag in de derde week van Pasen.
Harrie van Es; Anna Houben (st).

Zo 25 apr
09.00 u.

Vierde zondag van Pasen. Roepingenzondag.
Jrd. Wilhelmina Janssen –Kneepkens (st); Jan van der Weijden.

Di 27 apr
19.00 u..

H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar.
Pia v/d Heijden -Domine

MEDEDELINGEN VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT.
Collecte groot onderhoud van de kerk.
Deze collecte op de eerste zondag van februari heeft opgebracht € 95,--. Een
druppel op een gloeiende plaat, maar toch hartelijk dank!

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 het Parochiesecretariaat in Borgharen: Kerkstraat 8,
telefoon 043-3632967. E-mail: erouwhorst@parochieborgharen.nl
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Borgharen / Itteren
Limmel / Nazareth
naar

KEVELAER!
Donderdag 6 mei 2010

IEDEREEN IS WELKOM!!
Opgeven kunt u zich bij het parochiesecretariaat
Uiterlijk tot maandag 26 april a.s. tel: 043-3632967
Opstapplaatsen:
Kapelaan Lochtmanhuis om 7.45u
Kermisterrein Borgharen om 8.00u
Kermisterrein Itteren om 8.15u
E-mail: erouwhorst@parochieborgharen.nl
www. parochieborgharen.nl
Kosten € 18,50 p.p
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Opgeven voor het H. Vormsel.
Het Sacrament van het Vormsel zal dit jaar toegediend worden op donderdag 27
mei 2010 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. Ook kunt u hen aanmelden per E-mail:
erouwhorst@parochieborgharen.nl

Eerste H. Communie op zondag 16 mei 2010 om 10.30 uur in de kerk van de H.
Johannes de Doper te Limmel.

Vastenaktie 2010. Toekomst voor Malawi.
Informatie: www.vastenaktie.nl/plaza of www.bisdom-roermond.nl
Voor uw bijdrage staat er een bus in de kerk van Limmel.
Mej. E. Rouwhorst
parochiesecretaresse
Opgeven misintenties voor het volgende parochieblaadje.
Uiterlijk dinsdag 13 april 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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