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Opbreken.
We begeven ons op een reis, van God met God naar God. We zijn
dankbaar voor de goede gelegenheid die we krijgen om God op het spoor
te komen en ons op onze weg door het leven door Hem te laten begeleiden.
Wij hopen op het kleine wonder waardoor ons leven een beetje zal
veranderen. We bidden voor een gelukkige reis, een gezonde aankomst,
een tevreden thuiskomst. We zijn aangewezen op de beschermende hand
van God, op de kracht van Gods’goede Geest, die ons oplettendheid
schenkt voor de weg, voor onze medereizigers, voor de “blinde passagier”
Jezus Christus, die altijd ongemerkt in ons midden is.
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 of het parochiesecretariaat in Borgharen:
Kerkstraat 8, telefoon 043-3632967. E-mail: erouwhorst@parochieborgharen.nl
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Gedoopt
•

Ryan Palmen.

Getrouwd.
• Angel Raadschilders en Silvain Roijen.
Overleden
†
†

Bianca Asselmans
Marie Hendrikx -Coevoets

Opgeven misintenties voor het volgende parochieblaadje.
Uiterlijk dinsdag 8 juli 2010.

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. 2 juli

Ziekencommunie.

Zo 4 juli.
09.00 u.

`Veertiende zondag door het jaar. H. Elisabeth.
Gezongen H. Mis.
Jrd. echtel. Bastings –Dackus (st); Jrd. Lies Heinemans (st);
Nellie Erckens –Croughs; Wout van Koot; Jan van der
Linden; Margaretha Endeman –Simon en Johannes
Endeman.

Di 6 juli
19.00 u.

Zo 11juli
09.00 u.

H. Mis.
overl.fam. vd. Broeck –Mandersmit en fam. Bertholet –
Barthélemy; Willem Ramakers.
Vijftiende zondag door het jaar. H. Benedictus, abt.
Gezongen H. Mis.
Uit dankbaarheid voor alle goede gaven, gekuk en
voorspoed (F); Harie Jonkhout; Corrie Herben –
Engelshoven; Pieter en Lucie van Lotringen –van der Put
(st); Pierre Ghelen en Bertha Jeukens (st).
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Di 13 juli
19.00 u.

H. Henricus.
H. Mis.
Uit dankbaarheid (E); Onbevlekt Hart van Maria; overl. van
een familie (st); voor het zielenheil van een familie (st).

Zo 18 juli
09.00 u.

Zestiende zondag door het jaar.
Gezongen H. Mis.
Jrd. Jean Mandersmit (st); Jrd. ouders Schoenmakers –van
Gelder; Lèna Schuimer en Peter van Es; Huub Storms.

di 20 juli
19.00 u.

H. Apollinaris, bisschop en martelaar.
GEEN H. MIS.

Zo 25 juli
09.00 u.

Zeventiende zondag door het jaar. H. Jacobus.
Gezongen H. Mis.
Jrd. Marc Derez; Nellie Erckens –Croughs; Jan van der
Weijden; Bianca Asselmans; Marie Hendrikx –Coevoets.

di 27 juli
19.00 u.

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.
Door wijzigingen in de wettelijke bepalingen is het niet langer noodzakelijk bericht
te geven aan de rechthebbenden bij het vervallen van het gebruiksrecht van de
graven. U dient hier zelf op toe te zien en tijdig door te geven aan het
parochiesecretariaat Kerkstraat 8, Borgharen) of u het gebruiksrecht wilt
verlengen oif het graf wilt ruimen. Indien wij voor het einde van het betreffende
jaar geen bericht ontvangen gaan wij over tot ruimen van het graf en zullen de
rechthebbenden (nabestaanden) de kosten hiervan in rekening gebracht krijgen.
Dit geldt ook voor graven die in slechte staat van onderhoud verkeren of die in het
geheel niet meer onderhouden worden.
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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 het kerkhof in orde te houden 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 2011.
• Borgharen
zondag
• Itteren
donderdag
• Limmel
zondag

29 mei 2011
2 juni 2011
5 juni 2011

MIVA-COLLECTE OP 28 en 29 AUGUSTUS 2010.
In het weekeinde van 28 -29 augustus vindt in de kerken traditiegetrouw de
collecte voor MIVA plaats. De MIVA (MIssie Verkeersmiddelen Aktie) werd
in 1935 opgericht met als doel om missionarissen te voorzien van transport
zodat ze pioniersarbeid kunnen verrichten op terrein van kerkopbouw,
onderwijs en gezondheidszorg.
Dit alles onder het motto: ‘MIVA brengt mensen in beweging’.
Meer informatie: www.miva.nl
Mej. E. Rouwhorst –parochiesecretaresse.
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
Kerkdiensten in ons cluster/samenwerkingsverband.
Kerk van de H. Cornelius Borgharen.
Zondag
10.30 uur.
Woensdag
18.45 uur (tevens noveen)
Zaterdag
18.00 uur
Kerk van de H. Martinus Itteren.
Vrijdag
19.00 uur
Zaterdag
19.00 uur.
Kerk van de H. Johannes de Doper.
Zondag
09.00 uur
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Dinsdag

19.00 uur.
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